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2014Hoe kan aan veranderend gebruik van woon- en werkomgevingen 
tegemoet worden gekomen terwijl recht wordt gedaan aan de 
kwaliteiten van het Moderne interieur? Wat zijn eigenlijk de 
bijzondere kenmerken van het twintigste-eeuwse interieur en met 
name ook van het wederopbouwinterieur tot en met het begin van 
de jaren ‘70? Naast het architectuurhistorisch, bouwhistorisch 
en cultuurhistorisch beschrijven en waarderen, ligt de vraag bij 
Moderne interieurs ook nadrukkelijk bij interventie. Hoe gaan 
veranderende smaak, wijzigende comfort eisen, slijtage en de 
wens tot functionele aanpassingen samen met de waarden die het 
Moderne interieur heeft en de mogelijkheden die het biedt.

Met deze publicatie richt Stichting Docomomo Nederland zich op 
het spanningsveld tussen de minutieus ontworpen interieurs en de 
latere eisen en wensen die voelbaar zijn in het Moderne Erfgoed. 
Levert de vraag naar mogelijk behoud van Moderne interieurs een 
beperking op ten aanzien van renovatie en herbestemming, of biedt 
het wellicht kansen om, denkend over het interieur, te komen tot 
inventieve en integrale voorstellen voor de toekomst?
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HET MODERNE INTERIEUR: HOE LANG 
GAAT HET MEE?

Het interieur is een kwetsbaar onderdeel van een gebouw. Dit 
geldt voor historische interieurs, maar zeker ook voor interieurs 
van naoorlogse gebouwen. De relatief beperkte ouderdom 
maakt dat het interieur regelmatig niet op waarde wordt geschat. 
Door de betrekkelijk eenvoudige materialisering met bijvoorbeeld 
triplex, zachtboard en schrootjes worden de interieuronderdelen 
vaak als burgerlijk, zwaarmoedig of gedateerd ervaren. Bij inter-
venties worden veelal de betonnen constructieonderdelen in het 
zicht gebracht. Omwille van het zichtbaar maken van de ‘func-
tionele eerlijkheid’ wordt het casco in z’n robuustheid getoond 
ten koste van het interieur. Vaak zijn deze onderdelen echter 
helemaal niet bedoeld om gezien te worden en zijn de interieurs 
als integraal onderdeel van het casco mee-ontworpen. Bij verwij-
dering gaat dan ook een wezenlijk onderdeel van het gebouw 
en het ontwerp verloren.

Met deze publicatie stelt Stichting Docomomo Nederland de 
vraag naar de noodzaak tot en de wijze van behoud van het 
Moderne interieur aan de orde. Hoe kan aan een veranderend 
gebruik van woon- en werkomgevingen tegemoet worden ge-
komen terwijl recht wordt gedaan aan de kwaliteiten van het 
Moderne interieur? Wat zijn eigenlijk de ‘bijzondere kenmerken’ 
van het twintigste-eeuwse interieur en met name ook van het 
wederopbouwinterieur tot en met het begin van de jaren ‘70? 
Vanuit de architectuurgeschiedenis weten we dat deze interieurs 
meestal integraal mee werden ontworpen met de drager en de 
schil van het gebouw. Maar welke materialen werden gebruikt; 
hoe zat het met de meubels; en wat was de relatie met de voor-
oorlogse Moderne interieurs?

Wido Quist, Janneke Bierman & Harriën van Dijk

ROBUUST EN KWETSBAAR
Vanwege de vormentaal en de gebruikte materialen heeft het (semi-)openbare 
na-oorlogse interieur over het algemeen een robuust voorkomen waardoor veel 
aanpassingen geabsorbeerd lijken te  kunnen worden. Zo bleek de voormalige 
Delftse Faculteit Bouwkunde – tot aan de brand in 2008 – ogenschijnlijk moei-
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teloos de jaarlijkse interne verhuizingen, grote manifestaties, studentenprotesten 
en feesten aan te kunnen. Het interieur kwam pas aan het einde van de jaren 
negentig van de vorige eeuw onder druk te staan door bijvoorbeeld de overschil-
dering van het plafond in de grote hal in een felle paars-blauwe kleur in opdracht 
van Cees Dam en de plaatsing van de PUR-schuimen Stylos-bookshop van Joep 
van Lieshout. Later volgden de glazen rookkabines tussen gebouw en tuin naar 
ontwerp van Mick Eekhout. Ook kwamen er felgekleurde balies en werkplek-
ken op diverse plaatsen in opdracht van Wytze Patijn. Daarnaast waren de 
verdiepingen aan verandering onderhevig, zoals bijvoorbeeld door de creatie 
van de RMIT-kantoortuin op initiatief van Jo Coenen, afgescheiden van de gang 
door middel van een doorzichtige glazen wand in plaats van kantoorcellen, 
afgesloten van de gang door een alternerend ritme van deuren, inbouwkasten 
en bovenlichten. Er was slechts weinig protest tegen deze interventies. Dit zou 
enerzijds verklaard kunnen worden door desinteresse, maar wellicht ook door 
de constatering dat de culturele draagkracht van het gebouw blijkbaar bijzon-
der hoog was.1 Zoals wel vaker in de omgang met Cultureel Erfgoed kwamen 
de protesten pas op gang toen de veranderingen het materiaal betroffen, zoals 
bijvoorbeeld bij de gedeeltelijke vervanging van de Noorse kwartsiet die op de 
volledige begane grond lag, zowel binnen als bij de entree als delen van de bui-
tenruimte. Pas toen de nieuwe tegels geleverd werden en kleiner waren dan de 
oorspronkelijke, bleek pas hoe belangrijk en kwetsbaar de maatvoering van dra-
ger en inbouw was, zoals nu nog steeds te zien is in het interieur van de Faculteit 
Civiele Techniek en Geowetenschappen, ook van Van den Broek en Bakema.
In tegenstelling tot de openbare interieurs blijken de private en commerciële inte-
rieurs zeer kwetsbaar te zijn. Dit is bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar aan de Lijn-
baan te Rotterdam, waar de oorspronkelijke winkelinterieurs bijna allemaal zijn 
verdwenen door de eisen en wensen van het grootwinkelbedrijf en het winkelend 
publiek. Ook de woonhuisinterieurs uit de naoorlogse periode blijken kwetsbaar. 
Veroorzaakt door onder andere nieuwe gezinssamenstellingen en comforteisen, 
maar zeker ook versterkt door een andere smaak en ‘lifestyle’ staat het Moderne 
woonhuisinterieur onder druk. Het interieur blijkt kwetsbaar omdat niet alleen 
meubels wijzigen, maar ook vaste indelingen en inrichtingen. 
Het is deze interessante problematiek van robuustheid en kwetsbaarheid die 

1  Zie Kuipers, M.C. & Quist, W.J. (red.), Culturele Draagkracht – Op zoek naar de tolerantie voor 
verandering bij gebouwd erfgoed, Delft 2013.

Figuur 1 
Bibliotheek van de 
voormalige Faculteit 
Bouwkunde, TU Delft, 
2006. 
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resulteert in het ‘incasseringsvermogen’ van het Moderne Interieur – en daar-
mee als vanzelf ook de ‘duurzaamheid’ – dat Stichting Docomomo Nederland 
ertoe aan heeft gezet om dit onderwerp voor het voetlicht te brengen. In deze 
publicatie komen diverse onderwerpen samen aan de hand van twaalf artikelen, 
waaronder – voor het eerst in de Docomomo_nl-publicatiereeks – twee bijdragen 
uit het buitenland, te weten uit Zwitserland en België. 

INTERVENTIE
De eerste bijdrage in deze publicatie is van de hand van Rudolphine Eggink. 
Zij beschrijft de ontwikkelingen in het Moderne interieur na de Tweede Wereld-
oorlog en concentreert zich hierbij vooral op het woonhuisinterieur. Naast het 
architectuurhistorisch, bouwhistorisch en cultuurhistorisch beschrijven en waar-
deren, ligt de vraag bij Moderne interieurs ook nadrukkelijk bij interventie. Hoe 
gaan veranderende smaak, wijzigende comfort eisen, slijtage en de wens tot 
functionele aanpassingen samen met de waarden die het Moderne interieur heeft 
en de mogelijkheden die het biedt. Deze publicatie richt zich op het spannings-
veld tussen de minutieus ontworpen interieurs en de latere eisen en wensen die 
voelbaar zijn in het Moderne Erfgoed. Levert de vraag naar mogelijk behoud 
van Moderne interieurs een beperking op ten aanzien van doorbestemming en 
herbestemming, of biedt het wellicht kansen om, denkend over het interieur, te 
komen tot inventieve en integrale voorstellen voor de toekomst? Hoe verhoudt de 
waarde van het interieur zich ten opzichte van de waarde van de drager (con-
structie) en de oorspronkelijke schil?

ARCHITECTUUR
Ten aanzien van de architectuur valt op dat sommige architecten een zeer be-
houdende aanpak bepleiten. In het geval van Laurens Jan ten Kate die werd 
gevraagd naar zijn visie op het behoud van de interieurs van Herman Hertzber-
ger: zo veel mogelijk afblijven. Alleen Herman zelf mag er aan komen, en in het 
geval van muziekcentrum Vredenburg wordt alleen de mooiste ruimte behouden, 
de rest wordt vervangen door nieuwbouw. Anderen zoals Claessens Erdmann 
gaan, in het geval van het gebouw van de Wereldomroep, rigoureuzer te werk 
en passen het interieur aan het nieuwe gebruik aan, zonder veel waarde te hech-
ten aan de materiële erfenis van het oorspronkelijke. Met zijn bijdrage over de 
Rotterdamse Kuip kan Joris Molenaar worden gezien als pleitbezorger voor be-
houd. Molenaar duikt met zijn bijdrage diep in de geschiedenis en de oorspron-
kelijke kwaliteit om te kunnen overtuigen dat het gebouw de moeite waard is te 
bewaren, en dat het stadion moet blijven in zijn huidige functie. Erik Slothouber 
laat zien dat veranderende smaak ook ten goede kan keren, zoals de Rietveld 
Academie bewijst. Eerst werd gebouw verafschuwd en nu wordt het omarmd en 
erkend. Inclusief het kleurenpalet.
De complexiteit van het integreren van hedendaagse techniek en het wegwerken 
ervan met behoud van de karakteristieken van het oorspronkelijke interieur wordt 
door Camiel Berns beschreven aan de hand van de renovatie van het Raadhuis 
van Hengelo. Het op een goede en zorgvuldige wijze kunnen realiseren van 
een eigentijds comfort is een belangrijke voorwaarde voor behoud van interi-
eurwaarden.

BESCHERMING
Mascha van Damme en Marjanne Statema houden een sterk pleidooi voor ad-
vies en vóórlichting aan gebouweigenaren met betrekking tot het benoemen van 
de belevingswaarde van hun interieur, zodat er meer begrip ontstaat voor de 
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erfgoedwaarde van het Moderne interieur. Het doel hiervan is dat vroeg in een 
renovatieproces weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen ten aan-
zien van behoud of vernieuwing; met of zonder formele wettelijke ‘bescherming’. 
Harrie Schuit, Geertje Huisman en Eloy Koldewey schetsen het belang van een 
‘pleitbezorger’ als het gaat om het behoud van interieurs. Vanuit de wettelijke ka-
ders zijn er weinig middelen om behoud af te dwingen. Zsuzsanna Böröcz gaat 
in op een specifiek naoorlogse gebouwtypologie, die van de Rooms-Katholieke 
‘House Church’ in Vlaanderen. In de jaren vijftig van de twintigste eeuw ontstond 
hier – en elders - een nieuw, eenvoudig, huiselijk type kerkgebouw waarin het 
fysieke interieur zeer terughoudend was en voor het grootste deel werd bepaald 
door de noodzakelijke liturgische elementen en door de mensen die er bijeen-
kwamen. Zij stelt zich hardop de vraag hoe bij herbestemming omgegaan kan 
worden met dit type gebouw en op welke manier de ‘waarden’ beschermd en 
behouden kunnen of zouden moeten worden.  

ONDERZOEK
Een aantal bijdragen in deze publicatie appelleert nadrukkelijk aan de wens tot 
het doen van meer onderzoek. Eén van de bijdragen, die van Lino Sibillano en 
Stefanie Wettstein, gaat over kleurenonderzoek. Aan de hand van een voorbeeld 
uit Riehen (Basel, CH) laten zij zien dat het inventariseren van de oorspronkelijke 
kleurcombinaties ook voor na-oorlogse gebouwen een grote bijdrage kan leve-
ren aan te maken keuzes bij een renovatie, zodat ‘Charakter und Charme der 
50er Jahre bewarht [wird] und dennoch in der Jetztzeit verankert ist’.
Naast het gebouwgebonden onderzoek dat Erik Slothouber, Camiel Berns en 
Edwin van der Voort bij hun betreffende casussen aanstippen heeft de vraag 
naar meer onderzoek met name te maken met de moderne bouwmaterialen. In 
het interview met Harrie Schuit, Geertje Huisman en Eloy Koldeweij wordt zelfs 
letterlijk gezegd dat er nog ‘onvoldoende kennis is van moderne materialen’. Een 
korte bijdrage over de opbouw van deze kennis wordt geleverd door Janneke 
van Golen. Zij gaat in haar bijdrage in op moderne materialen, specifiek op 
plaatmateriaal, maar ook op de veelheid aan producten die vanuit het interbel-
lum tot na de Tweede Wereldoorlog de markt der bouwmaterialen overspoelde. 
Terecht merkt zij op dat er nog weinig bekend is over de manier waarop deze 

Figuur 2 
Transformatie Sophia 
Ziekenhuis tot ArtEZ 
Hogeschool voor de 
Kunsten, Zwolle. 
Foto: Thea van den Heuvel,  
2007.
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materialen behouden, gerepareerd of vervangen kunnen worden. Diverse an-
dere auteurs maken terzijde ook opmerkingen gerelateerd aan het moderne 
materiaal. Zo schrijven Rudolphine Eggink en Sylvia van Schaik beide over de 
problematiek die speelt rondom het instandhouden van producten waarin kunst-
stoffen zijn verwerkt. 

MEUBILAIR
Het Moderne woonhuisinterieur is vaak verdwenen door veranderende smaak en 
veel wisselingen in bewoners. Wat rest zijn de vele contemporaine tijdschriften 
als Goed Wonen en TABK. Hierin valt te lezen hoe het moderne woonhuisinteri-
eur er uit moest zien en werden adviezen gegeven voor een modern en licht 
huis. Rudolphine Eggink en Sylvia van Schaik beschrijven hoe meubelfabrikanten 
zoals Pastoe, Ahrend en Gispen inspeelden op de nieuwe trend en het gebruik 
van nieuwe materialen en technieken. Het complete woonhuisinterieur als sa-
menhangend geheel van vaste en losse elementen is nog slechts in enkele muse-
ale situaties zoals in het Van Eesterenmuseum te Amsterdam en de Robijnhof te 
Utrecht te zien. Daarnaast zijn individuele Moderne meubels in diverse collecties 
ondergebracht en is er de laatste jaren veel over gepubliceerd. Het gebruiksvoor-
werp van weleer wordt meer en meer een populair collectorsitem of wordt een 
museaal voorwerp.

TOT SLOT
De publicatie inside_momo is niet bedoeld om een eensluidend antwoord te 
geven op de vraag ‘Hoe lang gaat het Moderne interieur mee?’. In deze publi-
catie wordt  een zeer divers beeld geschetst van de huidige beeldvorming en 
aanpak van het Moderne interieur. Hieruit blijkt dat er een groot verschil lijkt te 
zijn tussen de omgang met het privé domein en het publieke domein. Bij een 

Figuur 3 
Permanente 

stoelententoonstelling in 
BK-city. 

Foto: Wido Quist, 2014.
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aantal publieke gebouwen is recentelijk getoond dat het zeer goed mogelijk is 
om zorgvuldig en weloverwogen in te grijpen en te moderniseren met behoud 
van de waarde van oorspronkelijke interieur. Met name bij  woonhuizen en com-
merciële gebouwen blijkt hier nog een lange weg van voorlichting nodig te zijn. 
Daarnaast wordt bepleit om samen met universiteiten, onderzoeksinstellingen, 
monumentenzorgers en collectiebeheerders  de handen ineen te slaan om tot 
een samenhangend voorstel te komen om de (bouw)materialen van de twintigste 
eeuw systematisch te gaan verzamelen, onderzoeken en ontsluiten.

Wido Quist is universitair docent bij de sectie RMIT van de Faculteit Bouwkunde van de 
TU Delft en vice-voorzitter van Docomomo Nederland.

Janneke Bierman is voorzitter van Docomomo Nederland. Zij is directeur van Bierman 
Henket architecten.

Harriën van Dijk is senior beleidsmedewerker monumentenzorg bij de gemeente 
Hilversum en bestuurslid van Docomomo Nederland.

Figuur 4 
Details natuurstenen 
cassettewand. Moderne 
materialen en technieken 
in de grote zaal van de 
Doelen te Rotterdam. 
Bron: Rotterdamsche 
Marmer Industrie, 40 jaar 
natuursteen, 1968, p. 110.
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ONTWIKKELINGEN IN HET MODERNE 
INTERIEUR NA DE TWEEDE 
WERELDOORLOG

De ontwikkeling van het (Moderne) woonhuisinterieur enerzijds 
en de architectuur – interieur én exterieur – van openbare gebou-
wen, kerken, kantoren en zelfs van woonhuizen anderzijds lijkt 
zich afgespeeld te hebben in twee parallelle werelden met ei-
gen wetmatigheden. Werelden die onderling sterk verschilden 
in smaak, in de snelheid en de manier waarop opvattingen en 
voorkeuren zich verspreidden, in professionaliteit, budgetten, 
veranderingstermijnen en betrokken partijen. Maar er waren ook 
veel overeenkomsten en wederzijdse inspiratie: zo werd de erva-
ring met nieuwe materialen van kantoor mee naar huis genomen 
en de informele sfeer van het individuele wonen terug naar het 
werk. Veel partijen bedienden beide markten, niet alleen leve-
ranciers, maar ook interieur- en meubelontwerpers. Nieuwe wo-
ningtypes, andersoortige meubels en nieuwe materialen werden 
in de wederopbouwperiode op grote schaal geproduceerd en 
geïntroduceerd bij de Nederlandse bevolking.

Rudolphine Eggink

Bijzondere woonhuisinterieurs blijken relatief lastig te beschermen. Sinds de ja-
ren ’60 weerspiegelt het individuele woonhuisinterieur de zeer snelle ontwik-
kelingen in mode en levensstijl en verandert daardoor zo snel dat het behouden 
van een enigszins compleet beeld van het ‘naoorlogse woonhuisinterieur’ anders 
dan in de vorm van afbeeldingen ondoenlijk is. De afgelopen jaren zijn diverse 
museumwoningen met interieurs uit de wederopbouwperiode opengesteld, zoals 
door het Van Eesterenmuseum in Amsterdam West en de Rietveldwoning in de 
door Bo-eX gerenoveerde Robijnhof in Utrecht. Dit is vooral vanuit een cultuur-
historische belangstelling gebeurd, waarbij herkenbare, representatieve meubels 
en materialen getoond worden.

TECHNISCHE VOORUITGANG
Na de Tweede Wereldoorlog kregen huizen op grote schaal de beschikking over 
rioleringen - waardoor inpandige toiletten mogelijk werden - en over stromend 
water, eerst alleen koud, vervolgens ook warm. Ook centrale verwarming werd 
steeds meer gemeengoed. Dienstboden verdwenen en het huishouden moest 
voortaan zonder hulp van buitenaf door de huisvrouw zelf worden verzorgd. 
Want hoewel standsverschillen meer en meer vervaagden, aan de positie van 
de vrouw als behoedster van huis en gezin werd voorlopig nog niet getornd. 
Vrouwen werden geacht na hun huwelijk te stoppen met werken en zich aan het 
huishouden te wijden. Hierin zou pas vanaf de jaren zestig langzaam verande-
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ring gaan komen. Het was dus vanzelfsprekend dat de huishouding en ook de 
woning zelf zo efficiënt mogelijk ingericht werd en dit had ook invloed op de 
plattegronden. De suite met schuifseparatie, lange tijd het kenmerk van de mid-
denklasse, maakte plaats voor doorzonkamers. Kamers voor inwonend perso-
neel verdwenen. Elektrische huishoudelijke apparaten, die voor de oorlog alleen 
voorbehouden waren aan de zeer welgestelden, werden in de tweede helft van 
de jaren vijftig gemeengoed. Niet alleen de vraag ernaar groeide, maar tevens 
de bestedingsmogelijkheden van de gemiddelde burger. Stofzuiger, koelkast en 
wasmachine werden gemeengoed.
Het apparaat dat ongetwijfeld het meeste heeft bijgedragen aan de veranderin-
gen in het interieur en het ontdekken van de rest van de wereld was de introduc-
tie van de televisie begin jaren vijftig. Na een aarzelend begin vond in 1961 de 
miljoenste tv-aansluiting plaats. Het televisietoestel kreeg een prominente plaats 
in het interieur en zou de plaats van de haard als belangrijkste centrale punt van 
de woonkamer volledig overnemen.
In de jaren net na de oorlog kwamen de woningbouw en meubelindustrie in Ne-
derland traag op gang vanwege het gebrek aan materialen en deviezen. Ook 
stoffen en wollen dekens waren schaars en aanvankelijk alleen op de bon ver-
krijgbaar. De wederopbouwperiode wordt gekenmerkt door een soberder bouw-
wijze dan de voorafgaande jaren. Het Nieuwe Bouwen, dat voor de oorlog 
vanwege zijn baanbrekende en strakke vormgeving relatief weinig aanhang had 
gekregen, werd door de noodzaak van efficiëntie en standaardisatie uiteindelijk 
toch nog een wijdverbreide stijl, hoewel de liefhebbers van traditie en sfeer zich 
het liefst bleven wenden tot de architecten van de Delftse School, met hun wortels 
in het aloude ambacht. Voor de oorlog hadden beide stromingen elkaar fel in 
woord en geschrift bevochten, maar na afloop werden pogingen gedaan de ver-
schillende standpunten samen te brengen. Dat resulteerde in sommige gevallen 
in een huwelijk tussen baksteen en beton, ook wel de shake-hands architectuur 
genoemd. Modernisering was in de woningbouw echter het middel om kosten te 
besparen. Voor veel mensen zal deze verandering ook welkom zijn geweest als 
afsluiting van een traumatische periode. Het puin werd letterlijk opgeruimd en er 
kon met een schone lei begonnen worden. Zonder spinraggen en krullen, maar 
hygiënisch, efficiënt, opgeruimd en vrolijk.

Figuur 1 
Advertentie voor Holland-
Granité met meubelen van 
Wim Rietveld, 1950.
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BINNENHUISARCHITECTUUR
Aan het eind van de negentiende, begin twintigste eeuw was er reeds een grote 
belangstelling voor het interieur ontstaan, zowel vanuit de kant van de ontwer-
pers als van de kant van de consumenten. Er kwam vooral van kunstenaarszijde 
een reactie op de overvolle interieurs met hun zware, donkere stijlmeubelen die 
eind negentiende eeuw gangbaar waren en men begon mogelijkheden te onder-
zoeken voor industriële productie van goede, modern vormgegeven meubelen. 
Het beroep van binnenhuisarchitect werd geboren.
Zowel de moderne woning als het moderne meubel bleef aanvankelijk groten-
deels voorbehouden aan de gegoede klasse vanwege de nog steeds hoge prij-
zen en het in de ogen van velen te buitenissige en kale uiterlijk. De oorlog en 
de daaruit voortvloeiende woningnood, materiaalschaarste en krappe beurzen 
brachten hierin verandering. Het modernistische ideaal van de industriële ver-
vaardiging van meubelen werd in de wederopbouwjaren noodgedwongen op-
nieuw aan de orde gesteld. Men moest nu wel fabrieksmatig produceren om 
kosten en materialen te sparen, zodat het eenvoudige massameubel voor ie-
dereen betaalbaar werd. De inburgering ervan werd daarnaast geholpen door 
ontwerpers die zich beijverden propaganda te maken voor een groot publiek 
door middel van woord en geschrift, met daarenboven als meest effectieve voor-
lichtingswapen de modelwoning van de consumentenstichting Goed Wonen en 
van warenhuizen als De Bijenkorf. 

MATERIALENSCHAARSTE
In de beginjaren van de wederopbouw was er voornamelijk materiaal van ei-
gen bodem voorhanden, zoals hout, biezen en rotan. De overheid stelde een 
maximum aan de hoeveelheid hout die voor een stoel gebruikt mocht worden. 
Het vergde veel kennis van zaken om een ontwerp zo efficiënt mogelijk te produ-
ceren. Hierbij complementeerden vormgeving en fabricagemethoden elkaar. De 
nijverheidskunstenaar van vroeger had definitief plaats gemaakt voor de industri-
eel vormgever. En langzamerhand kreeg de nieuwe vormgeving meer aandacht, 
geholpen door de eerste naoorlogse tentoonstelling van de Bond voor Kunst 
en Industrie (BKI) in het Stedelijk Museum in Amsterdam, waar onder andere 
meubelen van Gispen en ‘t Spectrum en stoffen van De Ploeg te zien waren. De 
jaarbeurzen volgden en de publieke belangstelling groeide. Interesse voor zaken 

Figuur 2 
Cees Braakman, kleine 

woonkamer UMS.
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die met woninginrichting te maken hadden gecombineerd met de groeiende 
welvaart zorgden ervoor dat fabrikanten en winkels voor woninginrichting hal-
verwege de jaren vijftig de vraag nauwelijks meer bij konden houden.

HET MODERNE, LICHTE MEUBEL
De nieuwbouwwoningen vroegen om lichtere meubels en langzamerhand won 
de moderne inrichting vooral bij jonge mensen meer terrein. Juist door het ge-
brek aan ruimte werd het begrip ruimtewerking in het interieur herontdekt. Pas-
getrouwde stellen wendden zich meer en meer af van de namaak in gotisch of 
old finish, ongetwijfeld daarbij geïnspireerd door de vele propaganda die voor 
het moderne meubel gevoerd werd. Moderne meubelen waren een methode om 
zich af te zetten tegen een voorbije periode die gekenmerkt werd door formaliteit 
en een zekere starheid. Ze werden meer en meer synoniem voor een ongedwon-
gen leefstijl.
In de jaren vijftig zien we de opkomst van het merkmeubel. Terwijl in vroegere 
tijden de massameubelen tamelijk anoniem waren, of alleen herkenbaar aan 
het merk van de leverancier, begonnen fabrikanten nu naam te maken met hun 
nieuwe ontwerpen.
De meubelindustrie ging experimenteren met nieuwe werkwijzen en materialen, 
waaronder stoelen van gelamineerd hout. Dergelijke meubelen werden al in 
Amerika (Charles en Ray Eames) en Scandinavië (Alvar Aalto) vervaardigd, 
maar nu begonnen ook Nederlandse fabrikanten als Wagemans & Van Tuinen, 
UMS/Pastoe en C. den Boer te werken met onder verhitting samengeperste la-
gen hout dat in allerlei vormen kon worden gebogen. In 1948 bracht de firma 
C. den Boer als eerste gelamineerde meubelen van Cor Alons en J.C. Jansen 

Figuur 3 
Kleurenharmonie in uw 
woning, Bijenkorf affiche, 
1954-1955.  
Bron: ReclameArsenaal 
via www.
geheugenvannederland.nl.

Figuur 4 
Cees Braakman, inrichting 
met Pastoe meubelen. 
Bron: Johan Niegeman 
(red), Ik kan Wonen, 
Leiden, 1960.
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op de markt. Het voordeel van lamineren was dat de meubelen bijzonder sterk 
waren en verend gemaakt konden worden. Het was echter nog een vrij kostbaar 
procedé en pas enkele decennia later, na de verplaatsing van de productie naar 
andere werelddelen, konden ze goedkoop in massa vervaardigd worden. 

KUNSTSTOFFEN
In Nederland kende men sinds de jaren dertig kunststof in de vorm van bake-
liet, een synthetische kunsthars die in allerlei vormen geperst kan worden. Het 
werd onder andere gebruikt voor radio’s, telefoons, deurkrukken en wc-brillen. 
Nieuwe materialen als thermoplastische kunststoffen waarvan door verhitting in 
een vorm onder druk voorwerpen kunnen worden gemaakt, zorgden voor een 
revolutie in het interieur. Friso Kramer, een leerling van Johan Niegemann en 
één van de eerste werkelijk industriële ontwerpers in Nederland, bracht zijn 
producten altijd in nauw overleg met de fabrikant tot stand. Hij ontwierp in 1953 
voor de fabriek Ahrend/De Cirkel de Revoltstoel, waarbij gebruik gemaakt was 
van zowel een nieuwe techniek als een nieuw materiaal. Het frame en de poten 
waren van in U-vorm gebogen gestanst plaatstaal in plaats van de tot dan toe 
gebruikelijke stalen buizen. De stoel, die een zitting en rug van geperste kunststof 
had, was een enorm succes en er werden honderdduizenden van geproduceerd.
Het huis van plastic, dat het eerst op de jaarbeurs in Parijs werd getoond, kwam 
in 1956 naar de Damesbeurs in de Houtrusthallen in Den Haag. Het bevatte 
alleen plastic, geen enkel ander materiaal en mensen stonden in lange rijen te 
wachten om binnen te komen. Het zou echter vanwege de hoge fabricagekosten 
nog tot in de jaren zestig duren voordat volledig kunststoffen massameubelen 
geproduceerd werden.
Naast thermoplastische kunststoffen ontstonden er ook nieuwe thermohardende 
kunststoffen, zoals de nieuwe bekledingsmaterialen Formica en Resopal, die 
vooral in de horeca en in keukens populair werden omdat het materiaal sterk en 
makkelijk af te nemen was.
Ook kwam er textiel op de markt gebaseerd op kunststof, zoals kunstleer en Ter-
lenka, dat gebruikt werd voor stoffering, vulmateriaal en voor kleding. Kunststof 
werd bovendien verwerkt in vloerbedekking, al had het wel als bezwaar dat 
het nogal snel sleet. Niet alleen buitenmaterialen, maar ook binnenmaterialen 
van meubels veranderden. Bij zitmeubelen werd voor kussenvullingen in plaats 

Figuur 5 
Frits Spanjaard, 

atelierwoning. 
Bron: Goed Wonen.
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van wol en paardenhaar schuimrubber of schuimplastic toegepast voor beter 
zitcomfort.
In de jaren zestig waren thermoplastische kunststoffen niet meer weg te denken 
uit het huishouden. Behalve keukengerei werden er alle mogelijke andere voor-
werpen van vervaardigd. Het nam volledig de plaats van bakeliet in, maar er 
werd bijvoorbeeld ook verpakkingsmateriaal van gemaakt.

COMBINATIEMEUBELEN
Om in te spelen op het feit dat de kamers in nieuwbouwwoningen vaak vrij klein 
waren ontstonden de zogenaamde combinatiemeubelen, waarbij men naar be-
hoefte verschillende elementen aan elkaar kon voegen. Deze trend was niet hele-
maal nieuw. Richard Reens had in de jaren dertig reeds schakelmeubelen op de 
markt gebracht, terwijl Willem Penaat en Gerrit Rietveld in die tijd uitbreidbare 
bergmeubelen voor Metz & Co ontwierpen. Seriemeubelen boden daarnaast 
mogelijkheden om zuiniger om te springen met hout in een tijd dat er nog ge-
brek aan dit materiaal bestond. Na de oorlog legde vooral UMS/Pastoe, waar 
Cees Braakman van 1945 tot 1978 hoofd van de ontwerpafdeling was, zich 
op dit soort meubelen toe. Kastelementen voorzien van planken, deurtjes, laden 
en kleppen werden in verschillende houtsoorten geleverd, waaronder eiken en 
beuken. In de tweede helft van de jaren vijftig kwamen daar tropische hardhout-
soorten als teak en palissander bij die toen weer te verkrijgen waren. Tafels uit de 
Combex serie konden aaneengeschakeld worden en van twee stoelen een bank 
door ze samen te schuiven en losse armleuningen aan te brengen. Hierdoor kon 
men steeds de inrichting aanpassen aan de behoefte. Ook Kempkes in Wad-
dinxveen specialiseerde zich in bergmeubels en bracht de zogenaamde Multilux 
formule meubelen op de markt. Pilastro en Tomado verwierven bekendheid met 
hun ranke demontabele metalen wandrekken die naar believen uit te breiden 
waren. De planken waren gespoten in verschillende kleuren, zoals zwart, rood, 
geel en grijs
De bergmeubelen bedekten gaandeweg de hele wand. Zij boden daarmee een 
grote ruimtewinst. Alles vond er een plaats, van boeken en siervoorwerpen tot 
geluidsapparatuur en televisie, terwijl het vaak ook nog door een klep neer te 
laten dienst kon doen als schrijfmeubel. “Alles bij de hand hebben, is een eis van 
hedendaags wonen”, luidde de slogan van Pastoe in 1964. In de jaren zestig 

Figuur 6 
Modelwoning Goed 
Wonen 1960.  
Bron: Goed Wonen.
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ontbrak een dergelijk wandmeubel in vrijwel geen enkel huis. Dat hoefde echter 
niet altijd in moderne uitvoering te zijn. Het publiek voor “old finish” was nog 
steeds groot genoeg om ook bergmeubels in “antiek” gemaakt hout met deurtjes 
van glas in lood op de markt te brengen.

KLEUR
Wat betreft het kleurenpalet van de nieuwe woningen leek het of de lente aan-
gebroken was na een lange winter. Alles werd lichter, van muren en plafonds tot 
houtwerk. Voor de wanden van kleine kamers werden pasteltinten aanbevolen 
en voor de plafonds wit om de ruimte zo groot mogelijk te laten lijken. Kleurac-
centen konden dan via meubels aangebracht worden. In advertenties uit deze 
tijd komt een voorkeur voor sprekende kleuren naar voren voor deze accenten, 
zoals geel, rood en blauwgroen. De zachte tinten van de muren en de grote glas-
oppervlakken in combinatie met de luchtige meubels en de lichte gordijnstoffen 
zorgden voor veel lichtere kamers dan voor de oorlog gebruikelijk was. 
Bij kerken en overheidsgebouwen speelden overwegingen van traditie en repre-
sentatie nog vaak een grote rol, vooral in de jaren vijftig, maar bij winkels en 
horecagelegenheden waren de interieurs en reclames juist sterk aan mode on-
derhevig. Het waren vooral gebouwen waarin mensen zich gedurende langere 
perioden van de dag bevonden, zoals scholen, kantoren, bejaardentehuizen en 
dagverblijven, die gekenmerkt werden door de nieuwe geest van licht, lucht en 
ruimte met lichte kleuren en grote glasoppervlakken die ook in de woonhuizen 
terug te vinden was. 

GOED WONEN
Er verscheen een reeks publicaties over woninginrichting die een sterk opvoe-
dend karakter had. Eigenlijk is de inrichting van de woning het werk van speci-
alisten, zo betoogden de schrijvers, maar omdat niet iedereen in de omstandig-
heden verkeert zo iemand in de arm te kunnen nemen, is informatie erover van 
de hand van een deskundige noodzakelijk om tot een goed resultaat te komen. 
Hoewel een groter publiek warm liep voor het moderne meubel dan voor de oor-
log het geval was geweest, bereikte men toch niet die lagen van de bevolking tot 
welke de opvoeding voornamelijk gericht was. In veel gevallen was de prijs voor 
verantwoord meubilair nog steeds te hoog voor arbeidersgezinnen. Door haar 

Figuur 7 
J. Penraat, eigen 

woonkamer, Amsterdam. 
Bron: Otto van Tussenbroek, 

Wonen, Werken, Rusten, 
Delft 1956.
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op sociaal-democratische idealen berustende pretenties over het “goede wonen” 
verblind, zag de gelijknamige stichting over het hoofd dat brede lagen van de 
bevolking nu eenmaal niet ontvankelijk waren voor deze idealen. Wat voor de 
één zuiver praktische en bevrijdende aspecten waren, werd door de ander nog 
altijd geassocieerd met Spartaans en ongezellig. 
De bevrijding van het juk der smaakopvoeders kwam uiteindelijk in de jaren 
zestig. Dankzij massamedia als film en televisie was men steeds meer over de 
grens gaan kijken en had men gemerkt dat er niet maar één enkele manier van 
woninginrichting bestond die zaligmakend was. Publicaties schreven niet meer 
voor hoe men zich ‘goed’ moest inrichten, maar droegen voornamelijk sugges-
ties en ideeën aan. Daarnaast ontstond een doe-het-zelf cultuur, waarbij mensen 
zelf het heft in handen konden nemen. De nadruk kwam steeds meer te liggen 
op het creëren van een sfeer waarbij men zich prettig voelde, waarbij de strikte 
eisen van functionaliteit af en toe ongestraft uit het oog mochten worden verloren. 
Eenmaal verworven, werd deze vrijheid tot op de dag van vandaag niet meer 
prijsgegeven. De woning is bij uitstek een middel tot zelfexpressie geworden.

Rudolphine Eggink (Haarlem, 1951) is freelance kunsthistoricus. Zij studeerde in 1981 af 
aan de RU Leiden op de geschiedenis van het stalen buismeubel in Nederland. In 1998 
promoveerde zij aan de TU Delft op het proefschrift Ir. J.B. van Loghem, architect van een 
optimistische generatie. Zij heeft een aantal publicaties over binnenhuisarchitectuur en 
design op haar naam staan, waaronder Binnenhuisarchitektuur in Nederland 1900-1981 
(met Peter Fuhring, 1981) en Friso Kramer, industrieel ontwerper (met Rainer Bullhorst, 
1991).
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HET MODERNE INTERIEUR:  
DE AANPAK VAN DE RIJKSDIENST VOOR 
HET CULTUREEL ERFGOED

Sinds een jaar of tien is de waardering voor het interieur groei-
ende. De focus van behoud was vroeger vooral gericht op het 
exterieur, het interieur werd gezien als het privédomein. Steeds 
meer begint het besef door te dringen dat een integrale bena-
dering van de buiten- en binnenkant noodzakelijk is. Er zijn 
inmiddels waarderingsmethodieken opgezet, maar een goede 
integrale benadering moet nog worden vertaald naar het gehele 
monumentenstelsel. Hiervoor is meer onderzoek nodig.

In februari 2014 sprak Docomomo Nederland met Harrie 
Schuit, Eloy Koldeweij en Geertje Huisman over de kijk van de 
Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed (RCE) op wederopbouw-
interieurs.

Janneke Bierman & Bianca Eikhoudt

Is er een goed beeld van de waardevolle wederopbouwinterieurs in Nederland? 
Wat is de aanpak van RCE voor het behoud van deze interieurs?

Van 2008 tot 2010 is door Rudolphine Eggink een verkennend on-
derzoek uitgevoerd naar de nog aanwezige Moderne interieurs. Er 
wordt nu door de RCE gekeken hoe dit onderzoek een vervolg kan 
krijgen, want er is nog onvoldoende zicht op de voorraad. In de recent 
gepubliceerde boeken over de wederopbouw is er voornamelijk focus 
op het exterieur, het interieur is hierin onderbelicht gebleven.1 In de 
nabije toekomst richt de RCE zich ten aanzien van interieurs op vier 
speerpunten:

1. Zicht krijgen op de voorraad;
2. De top kennen, zodat daar zorg en verantwoording voor gedragen 

kan worden;
3. Weten welke adviezen er gegeven kunnen worden voor de midden-

moot, de bulk van de voorraad;
4. Technisch en/of praktisch advies geven voor het instandhouden.
Voor het behoud van de interieurs richt de Rijksdienst zich voor een be-
langrijk deel op het ontwikkelen van diverse tools. Twee voorbeelden 
hiervan zijn het boek en de gelijknamige website Behoud van Binnen, 
die complementair ingaan op dagelijkse en periodieke onderhoudsa-
specten van waardevolle interieurs.2 Het uitgangspunt is dat het inte-

1 Dorine van Hoogstraten, Ben de Vries, Monumenten van de Wederopbouw Nederland 1940-
1965, Rotterdam 2013
2 Harrie Schuit, Behoud van Binnen, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2013. www.behoud-
vanbinnen.nl
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rieur door de juiste preventieve maatregelen behouden kan worden 
en minder snel restauratie behoeft. Daarnaast zijn en worden waar-
deringsmethodieken ontwikkeld, zodat we kunnen vastleggen wat de 
waarde van het interieur en de materialen is. De aanpak bij de RCE is 
thematisch. Er is een interieurprogramma in de maak, ook komt er een 
programma Moderne tijd en wordt er gewerkt aan een project jonge 
bouwmaterialen. Daartussen zullen zeker verbindingen plaatsvinden.
Betrokkenheid kun je met name creëren door concrete adviezen te ge-
ven over historische interieurs, maar het opvolgen van deze adviezen 
kan niet of nauwelijks worden afgedwongen omdat een duidelijk wet-
telijk kader ontbreekt. Naast advies wordt er ook onderzoek verricht. 
Beide speerpunten moeten een wisselwerking met elkaar aangaan.
Een interessante ontwikkeling is het Interieurplatform, geïnitieerd door 
de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed. Hierbij worden geïnteres-
seerden in behoud van interieurs uit het hele land bij elkaar gebracht 
en wordt kennis gedeeld middels seminars. Het Interieurplatform is 
een goede manier om kennis te delen en betrokkenheid te creëren 
onder diverse groepen geïnteresseerden. De platforms worden door 
een programmacommissie, bestaande uit medewerkers van de RCE én 
het werkveld georganiseerd. Verslagen van de platforms zijn te vinden 
op de internetpagina.

Welk onderzoek zou nog gedaan moeten worden?
Op dit moment is er nog onvoldoende kennis van moderne materia-
len. We weten eigenlijk te weinig over de degradatieprocessen van 
materialen, zoals bijvoorbeeld spaanplaat, formica en andere kunst-

Figuur 1 & 2 
Interieur ministerie van 
Landbouw, Natuurbeheer 
en Visserij Den Haag (jaren 
vijftig ontwerp van Friedhoff) 
na renovatie door Bureau 
Cees Dam, 2013.  
Foto’s: Geertje Huisman, 
2013.
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stoffen. Verschillende materialen of dessins worden niet meer gemaakt 
en vaak is er nauwelijks informatie over in te winnen. Onderzoek naar 
deze materialen is zeker nodig. Daarnaast zou het goed zijn om deze 
‘historische moderne materialen’ te verzamelen, wat nu bij ons weten 
niet systematisch gebeurt. Soms is er informatie terug te vinden bij het 
oorspronkelijke bedrijf. Productcatalogi zijn van grote waarde voor 
het achterhalen van onder meer de technische aspecten van toege-
paste materialen en technieken. Helaas worden ook deze catalogi op 
dit moment nergens integraal verzameld of toegankelijk gemaakt. Het 
zou fantastisch zijn als er databanken zouden kunnen komen waar on-
der andere materialen, producten en kleuren worden gedocumenteerd 
en bouwdossiers systematisch worden ontsloten.
Het is van belang algemene materialenkennis te verbreden en open-
baar te maken. Een goed voorbeeld van de beperkte materiaalken-
nis wordt in de bijeenkomst van het Interieurplatform met als thema 
’paniek in het interieur’ behandeld. Neem bijvoorbeeld het materiaal 
asbest. Zodra er asbest gevonden wordt, moet er gesaneerd worden. 
Het is een voorwendsel om te saneren, terwijl andere materialen zo-
als loodwit veel gevaarlijker kunnen zijn. Veilig erfgoed is een recent 
thema waaraan binnen de Rijksdienst gewerkt wordt.
Ook ten aanzien van kleurgebruik in de wederopbouwperiode is nog 
te weinig bekend. Verflagen en pigmenten die recent werden gebruikt 
zijn veel dunner, waardoor het moeilijker is om oorspronkelijke lagen 
vrij te leggen en te determineren. Daarnaast willen fabrikanten hun 
recepten meestal niet blootgeven.
Bij restauraties mist vaak de informatie over de toepassing van de oor-
spronkelijke materialen omdat er geen bouwverslagen zijn gemaakt, 

Figuur 3 
Interieur Huis der Provincie 

Gelderland te Arnhem.  
Foto: Rijksdienst voor het 

Cultureel Erfgoed, 2001.
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of omdat er geen informatie over eerdere ingrepen is vastgelegd. Een 
soort ruimteboek met de historie van wat er wanneer gebeurd is, met 
welke materialen en waarom, biedt dan wezenlijke informatie. Een 
goed bouwdossier is eigenlijk essentieel voor elk gebouw. Daar is op 
dit moment veel te weinig aandacht voor. Er zijn ook geen duidelijke 
richtlijnen voor.

Welke middelen heeft het Rijk tot haar beschikking om waardevolle interieurs of 
interieuronderdelen te beschermen?

Het is een gevoelig item, het interieur is ‘het privé domein achter de 
gevel’ en is juridisch zo verankerd. Wettelijke middelen om het interi-
eur te beschermen zijn er niet. In Vlaanderen en Frankrijk kunnen het 
interieur en exterieur wel samen beschermd worden. Nu wordt er ook 
in Nederland gediscussieerd over het integraal beschermen van interi-
eur en exterieur. Bewustwording is groeiend, en dit zou moeten wor-
den vertaald in beleid. Maar voor veel beleidsmakers is het integraal 
beschermen een brug te ver.
In doorsnee woonhuizen is het interieur maar zelden behouden. Soms 
nog in delen, maar bijna nooit als een compleet interieur. Je ziet over 
het algemeen dat interieurs ‘aangepakt’ worden bij verkoop van het 
pand. Veel verkoopmomenten tasten het interieur aan, maar ook wen-
sen voor groeiend comfort en de veranderende smaak. De schaal 
van de wederopbouw past niet bij onze moderne tijd. Een voorbeeld 
hiervan is de restauratie van een jaren ‘60 bungalow. Het gebouwtje 
staat op een groot stuk grond, maar het pand is ingedeeld in kleine 
vertrekken die niet meer passen bij onze hedendaagse normen voor 
bewoning. Bij zo’n verbouwing worden niet zelden de binnenwanden 

Figuur 4 
Statenzaal Huis der 
Provincie Gelderland te 
Arnhem.  
Foto: Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed, 2001.
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eruit gehaald en blijven op de begane grond meestal alleen het toilet 
en de hal als gesloten vertrekken over. Typische interieurelementen 
uit de wederopbouwperiode, zoals opklapbedden, worden nog maar 
zelden aangetroffen. Bijzondere woonhuizen waarbij het originele in-
terieur behouden blijft, worden in sommige zeer uitzonderlijke geval-
len een museum.
Bij overheidsgebouwen is het anders, in deze publieke gebouwen is 
het originele interieur vaak nog grotendeels aanwezig. Het behoud 
van het interieur bij renovatie hangt voor een belangrijk deel samen 
met de betrokkenheid en pleitbezorgers van de gebruikers. In bijvoor-
beeld het Gebouw Kerndepartement van Landbouw, Natuurbeheer en 
Visserij dat onlangs is gerenoveerd zijn zowel oude details in tact 
gelaten of weer hersteld maar heeft de architect er ook een eigentijdse 
draai aan gegeven. 

Wordt er internationaal samengewerkt op het gebied van interieurs?
Internationaal wordt er nog te weinig samengewerkt. Er is wel aan-
dacht voor Engeland en Duitsland, met name op het gebied van de 
restauratie van historische interieurs of onderdelen daarvan.

Wat is de aanpak van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed op losse on-
derdelen die bij herbestemming of renovatie niet meer wenselijk zijn, zoals los 
meubilair, verlichting en dergelijke?

Via het Instituut Collectie Nederland, dat is opgegaan in de Rijksdienst 
voor het Cultureel Erfgoed zijn er in het verleden waardevolle losse 
interieurelementen verzameld. Mede door afspraken met de Rijksge-
bouwendienst en omdat het Rijk een vangnetfunctie heeft. Maar het 
krijgt ook privéschenkingen aangeboden waaronder meubelsets van 
inmiddels bejaarde mensen die kleiner gaan wonen en waarvan de 
kinderen geen belangstelling hebben voor de trouwuitzet die vaak 
heel weloverwogen en met zorg was aangeschaft. 
De Rijkscollectie bevat veel toegepaste kunst zoals meubelen, verlich-
ting, textiel, wandtapijten, glas-in-lood, keramiek en glas en is in kaart 
gebracht in diverse catalogi en een database. De nadruk in de col-

Figuur 5 
Zitje met meubilair uit de 
RCE collectie, Koninklijke 

Bibliotheek Den Haag.  
Foto: Geertje Huisman.
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lectie ligt op de twintigste eeuw en met name op wat in Nederland 
is geproduceerd. De kunst uit de Rijkscollectie wordt zoveel mogelijk 
uitgeleend aan musea, waaronder ook interieurstukken. De meubels 
zijn daartoe onderverdeeld in gebruiksmeubilair en museale voorwer-
pen. Zo vind je in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag een aantal 
zitjes met meubelen uit de Rijkscollectie die gewoon gebruikt kunnen 
worden. Gehele interieurs laten zich lastiger herplaatsen omdat ze ge-
bonden zijn aan een bepaalde ruimte en een bepaalde afmeting van 
een ruimte die erbij hoorde. Zoals de Perskamer die Rietveld in 1958 
maakte voor het Unesco gebouw in Parijs.
Sinds Het Instituut Collectie Nederland is samengegaan met de Rijks-
dienst voor Archeologie, Cultuurhistorie en Monumentenzorg is een 
gemeenschappelijke en interdisciplinaire benadering mogelijk en van-
zelfsprekend. Maar daarmee zijn we er nog niet. Besef en betrokken-
heid bij bezitter en gebruiker van interieurs en andere direct betrokke-
nen waaronder de architect en monumentenzorger zijn essentieel voor 
een fundamentele verandering in visie en behoud.

Harrie Schuit is specialist preventieve conservering interieurs bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed.

Geertje Huisman is onderzoeker/adviseur Roerend Erfgoed bij de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed.

Eloy Koldeweij is senior interieurspecialist bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Figuur 6 
Unesco gebouw Parijs, 
perskamer van Rietveld uit 
1958.  
Bron: Linoleum Nieuws no. 
10, [1958] p. 18.
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BESCHERMING ACHTER DE VOORDEUR

De overheid heeft instandhouding sinds de modernisering van 
de monumentenwet in 2011 hoog in het vaandel staan, maar 
heeft tegelijkertijd het beoordelen van de monumentwaardigheid 
van interieurelementen deels in handen van de eigenaar gelegd. 
Hoe wordt er door de (gemeentelijke) overheid met het (weder-
opbouw) interieur omgegaan? Welke mogelijkheden biedt het 
instrumentarium van gemeenten om waardevolle wederopbouw-
interieurs te beschermen? En bovenal: waar vallen gaten in de 
bescherming en hoe kun je die het beste omzeilen?

Mascha van Damme & Marjanne Statema

WAARDEBEPALING
Bij elke bouwkundige aanpassing zou de waarde van het erfgoed het uitgangs-
punt moeten zijn. ‘Waarde’ heeft echter voor iedere partij een andere beteke-
nis. Voor de eigenaar zal de gebruikswaarde en wellicht de financiële waarde 
voorop staan. Gemeenten, historische verenigingen en buurtbewoners hebben 
weer andere belangen. Daarom is een objectieve waardering in de vorm van 
een deskundige cultuurhistorische waardestelling is van groot belang bij het 
beschermen en transformeren van het interieur. Tastbare, materiële elementen 
worden daarin benoemd en vergeleken en de meer subjectieve begrippen zoals 
‘beleving’ worden zo objectief mogelijk gemaakt. 
Uniciteit of zeldzaamheid is een waarde die bij het toekennen van een monu-
mentenstatus een grote rol speelt. De wederopbouwarchitectuur die zich ken-
merkt door seriematigheid, zoals de vele woningen die voor de gewone man 
werden ontworpen, zullen niet snel een beschermde status krijgen; ‘er is veel 
van’ en dus niet uniek. Toch hoeft het ontbreken van uniciteit of afwezigheid 
van een beschermde status geen belemmering te zijn om interieurelementen te 
behouden. 
In Utrecht heeft woningcorporatie Bo-Ex zorgvuldig een naoorlogse buurt, de 
Robijnhof, gerenoveerd zonder dat er enige bescherming aan ten grondslag 
lag.1 Van de buurt met stempelinvulling lijken er zo vele te zijn, ware het niet dat 
het stedenbouwkundig plan is ontworpen door C.M. van der Stad en de archi-
tectonische invulling in 1958 door Gerrit Rietveld. De grote variatie aan woning-
typen die Rietveld binnen een gestandaardiseerd systeem liet passen, bleef bij 
de renovatie van de 194 woningen verrassend goed overeind. Oorspronkelijke 
kleuren, profielen en materialen, zoals draadglazen borstweringen, werden te-
ruggebracht. Om ook het oorspronkelijke interieur beleefbaar te maken, is één 
woning in originele staat teruggebracht met onderdelen die afkomstig zijn uit de 
gerenoveerde woningen, waaronder een granieten keukenblok en een door Riet-
veld ontworpen kapstok. De woning werd met jaren-vijftig meubelen ingericht. 
Een dergelijke houding lag ook ten grondslag aan de renovatie van het stadhuis 
van Zwolle, een ontwerp van J.J. Konijnenburg uit 1972 dat eveneens nog niet 

1 Catja Edens (red.), Rietvelds Robijnhof. De geschiedenis van een moderne Utrechtse buurt, Bus-
sum 2008.
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juridisch is beschermd.2 Alle interieurelementen, zoals draadstoelen, loungeban-
ken en balies, zijn in te loop der tijd verdwenen, maar bij de renovatie in 2004 
door Team 4 architecten zijn de originele lampen teruggebracht en zijn het tegel-
werk in de toiletten, de plafonddecoraties in de burgerzaal, de schrootjes en het 
rookglas behouden gebleven. 

2 J.J. Konijnenburg baseerde het ontwerp in 1963 op verzoek van het gemeentebestuur op het stad-
huis van Arnhem, maar paste het ontwerp op aandringen van burgers en de Bond Heemschut in 1972 
aan op de specifieke Zwolse situatie. Voor de op handen zijnde bouwplannen en nieuwe renovatie 
vervaardigde Mascha van Damme voor Het Oversticht en in opdracht van de gemeente Zwolle een 
waardestelling van het Stadhuis van Zwolle.

Figuur 1 
De keuken van de 
museumwoning Robijnhof 
13 in de Utrechtse wijk 
Hoograven.  
Foto: Centraal Museum 
Utrecht/Ernst Moritz, 2009.

Figuur 2 
Interieur stadhuis Zwolle. 
Foto: Mascha van Damme.
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BELEVINGSWAARDE VAN WEDEROPBOUWINTERIEURS
Een veel gebruikte methode voor het objectief waarderen is de bouwhistorische 
waardestelling, zoals beschreven in de Richtlijnen voor bouwhistorisch onder-
zoek uit 2009, waarbij de interieuronderdelen worden onderscheiden in inde-
ling, bouwkundige elementen en interieurafwerking. Daarnaast heeft de Rijks-
dienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) in 2011 de brochure ‘Hulpmiddel bij de 
waardering van historische interieurs’ uitgegeven. Hierin wordt specifieker op 
interieurs ingegaan, waarbij ook roerende zaken worden betrokken. Opmerke-
lijk in de brochure is het onderdeel ‘belevingswaarde’ dat in de bouwhistorische 
richtlijnen niet als aparte waarde is benoemd. 
Juist in wederopbouwarchitectuur kan de belevingswaarde een belangrijk onder-
deel van de architectuur zijn. In reactie op het kille Modernisme werd eind jaren 
zestig de ‘menselijke’ architectuur een belangrijk thema, met een hoofdrol voor 
‘ontmoeting’. In het ontwerp - met brutalistische invloeden - van het hoofdgebouw 
van de Vrije Universiteit Amsterdam is het beton zowel voor het interieur als het 
exterieur bepalend.3 Er kwamen binnenstraten en hallen tot stand die zich zowel 
horizontaal als verticaal over het gebouw uitstrekten, vormgegeven als straten en 
pleinen in een stad; binnen wordt buiten, buiten wordt binnen. Het bouwwerk 
is een ontwerp uit 1967 van Architectenbureau Nielsen en Spruit, later de Ar-
chitektengroep 69. Nielsen en Spruit brachten de architectuur terug tot de kern 

3 Een orde 1 waardering op de AUP-kaarten wordt als volgt omschreven: “een architectuureenheid 
die op basis van typologie, een voor die periode bijzondere en/of karakteristieke architectonische 
vormgeving, de positie in een verkavelingseenheid en/of zijn bijdrage aan een verkaveling en veld 
de status heeft van rijks- of gemeentelijk monument of daarvoor in aanmerking komt”. Naar aanlei-
ding van bouwplannen stelde Marjanne Statema in opdracht van Bureau Monumenten & Archeologie 
Amsterdam in 2011 een beschrijving en een waardestelling op van het hoofdgebouw van de Vrije 
Universiteit.

Figuur 3 
Centrale hal vormgegeven 

als straten en pleinen in een 
stad, hoofdgebouw Vrije 

Universiteit Amsterdam.  
Foto: Marjanne Statema.

Figuur 4 
Binnenplein vormgegeven 
als theater, hoofdgebouw 

Vrije Universiteit Amsterdam. 
Foto: Marjanne Statema.
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- de relatie tussen ruimte en massa - met ‘ontmoeting’ als verbindend element, 
belangrijk voor de beleving van het bouwwerk. Het hoofdgebouw heeft geen 
monumentenstatus, maar wel een orde 1 op de AUP-waarderingskaart, waaruit 
in ieder geval blijkt dat het een bijzonder gebouw is. 
In 1960 werd in de bossen ten noorden van Hilversum, nu de uiterste rand van 
het Mediapark, een nieuw onderkomen gebouwd voor de Radio Nederland We-
reldomroep. Het ontwerp van het gebouw voor de Wereldomroep stond aan de 
basis van de samenwerking en het oeuvre van Jo Van de Broek en Jaap Bakema. 
De eerste tekeningen uit 1948 zijn ondertekend door Jan Brinkman en Van den 
Broek. Tijdens het lange ontwerpproces ontwikkelden Van den Broek en zijn nieu-
we partner Bakema een intensieve samenwerking en ontstond het kenmerkende 
principe van twee elkaar kruisende bouwvolumes met elk een eigen functie, dat 
later ondermeer werd toegepast bij het Faculteitsgebouw Bouwkunde van de TH 
Delft. Het als gemeentelijk monument beschermde gebouw werd in 2013 opge-
nomen in de top-90 van potentiële rijksmonumenten uit de periode 1959-1969. 
De kruisvorm, het betonskelet met vliesgevels en horizontale glasstroken, en de 
doos-in-doos constructie van de geluidstudio’s vormen de kenmerkende elemen-
ten van het gebouw. Na de verhuizing van de Wereldomroep namen de AVRO 
en TROS er vorig jaar gezamenlijk hun intrek. 
De nieuwe gebruikers wensten een zo open mogelijke kantoorindeling waardoor 
de gangstructuur en de inrichting met aangrenzende werkruimtes, afgescheiden 
door inbouwkasten en omgeven door glasstroken bij de herinrichting onder vuur 
kwamen. In samenspraak met de RCE, de monumentenambtenaren en de com-
missie Welstand en Monumenten van de gemeente Hilversum hebben de ontwer-
pers ClaessensErdmann gekeken hoe in een nieuwe opzet deze oorspronkelijke 
structuur en een deel van de oorspronkelijke inrichting behouden kon worden. 
Daarnaast is ook intern de heldere structuur van de typische kruisvorm van Van 
den Broek en Bakema beleefbaar gebleven. De belevingswaarde werd hier één 
van de uitgangspunten van de modernisering. 

HOE BESCHERMD IS EEN BESCHERMD MONUMENT?
Desalniettemin is een monumentenstatus noodzakelijk om vanuit de overheid 
formeel invloed te kunnen hebben op historische interieurs. Interieurs van mu-
seale architectonische topstukken lijken over het algemeen redelijk goed be-

Figuur 5 
Zicht op de kantine, 
hoofdgebouw Vrije 
Universiteit Amsterdam.  
Foto: Marjanne Statema.
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schermd; anders is het gesteld met waardevolle interieurs van minder bekende 
(gemeentelijke) monumenten. Juridisch is de bescherming van interieurs echter 
miniem. Als het bouwwerk een monumentenstatus heeft zijn de ‘aard- en nagel-
vaste’ onderdelen beschermd. Roerende zaken zijn niet beschermd en behoud 
hangt af van de waardering en welwillendheid van de eigenaar/beheerder en 
de vasthoudendheid van de lokale monumentambtenaar en de gemeentelijke  
monumentencommissie.
Hoewel interieurs van zowel gemeentelijke als rijksmonumenten volgens de letter 
van de wet zijn meebeschermd, komen ze er in veel gevallen bekaaid vanaf. 
Inventarisaties van (potentiële) gemeentelijke monumenten omvatten door tijd- en 
geldgebrek en andere praktische redenen vaak alleen het exterieur, waardoor 
informatie over de interieurs ontbreekt. In de redengevende omschrijving die 
vervolgens aan de monumentenprocedure ten grondslag ligt, wordt dan de klas-
sieke zin opgenomen dat ‘het interieur niet is bezocht en niet bij de beoordeling 
is betrokken’. Onterecht kan hierdoor de indruk ontstaan dat het interieur niet is 
meebeschermd. Aangezien een eigenaar sinds de modernisering van de monu-
mentenwet zelf kan bepalen of iets onder het (vergunningvrije) onderhoud valt of 
dat er monumentale waarden in het geding zijn bij een structurele ingreep - en 
dus zelf bepaalt of hij een vergunning aanvraagt óf op eigen houtje aan de slag 
gaat - kunnen monumentale (interieur)onderdelen verloren gaan.
Een vergunningsaanvraag biedt de monumentenambtenaar en de monumenten-
commissie de mogelijkheid om meer informatie over het interieur op te vragen en 
te beoordelen of het om een aanpassing gaat waarbij monumentale onderdelen 
zijn betrokken. De nieuwe informatie kan eventueel aan de redengevende be-
schrijving worden toegevoegd, maar dan zal de beschrijving opnieuw de proce-
dure moeten doorlopen. Een goede dossieropbouw is in dit geval van belang.
In de praktijk blijkt het verkrijgen van informatie en daarmee het beïnvloeden van 
het bouwproces erg lastig, als dit pas bij het toetsen van bouwplannen gebeurt. 
De monumenteneigenaar heeft vaak al geld gestoken in zijn plannen of is er al 
aan gehecht en zal dus minder snel genegen zijn plannen aan te passen. Boven-
dien is tijd een belangrijke factor voor alle partijen.

Figuur 6 
Nieuwe interieur 

gebouw van de Radio 
Wereldomroep in Hilversum 

met de kenmerkende 
gangstructuur waarvoor de 
oorspronkelijke indeling de 

leidraad vormde.  
Foto: Cor Bouwstra.

Figuur 7 
De nieuwe inrichting van 

het gebouw van de Radio 
Wereldomroep gebaseerd 

op de originele inrichting 
met inbouwkasten omgeven 

door glas. 
Foto: Cor Bouwstra.
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ADVIES EN VÓÓRLICHTING
Het is van belang dat alle partijen worden voorgelicht over de erfgoedwaarde 
van het bouwwerk vóór dat er bouwplannen op tafel komen. Met name het 
belang van vóórlichting aan de eigenaar is niet te onderschatten. Monumen-
tencommissies kunnen vooroverleg aanmoedigen. Sommige gemeenten kiezen 
voor een jaarlijkse informatiedag voor erfgoedeigenaren. Als een monumenten-
eigenaar meer informatie krijgt over de monumentale waarde van zijn pand 
voordat er plannen aan de orde zijn, heeft de overheidsbemoeienis meer de 
kwaliteiten van een advies, van meedenken en komt het minder over als een 
inbreuk op zijn privacy. Het vertellen van de geschiedenis, van de verhalen – 
met misschien wel een centrale rol voor de belevingswaarde – geeft meer begrip 
voor erfgoed(waarden) waardoor er weloverwogen beslissingen in behoud en 
vernieuwing kunnen worden genomen.

Met dank Marc Berends (gemeente Breda), Geert Medema (gemeente Schiedam) en 
Willemijn Paijmans (gemeente Amstelveen) voor hun informatie over de dagelijkse gang 
van gemeentelijke zaken in de omgang met interieurs.

Mascha van Damme is sinds 1999 werkzaam als architectuurhistoricus, vanaf 2010 als 
adviseur erfgoed bij Het Oversticht. Het uitdragen van kennis en onderzoeksgegevens 
aan zowel vakgenoten als een breder publiek loopt als een rode draad door haar – 
uiteenlopende - werkzaamheden.  Haar activiteiten richten zich op gebouwde omgeving, 
van het individuele gebouw tot de stedelijke en landelijke omgeving. Een stad is immers 
altijd in beweging en nooit af. De projecten waar zij bij betrokken is, richten zich 
zowel op cultuur-, bouw- en architectuurhistorisch onderzoek, als op waardestellingen, 
functieveranderingen, herbestemming en transformaties. Zij maakt deel uit van de 
monumentenkamer van Hilversum en monumentencommissie in Deventer.

Marjanne Statema is architectuurhistoricus en adviseert sinds 2006 als erfgoedspecialist 
architecten, monumenteigenaren en projectontwikkelaars met het benoemen van de 
essentiële waarden van gebouwd erfgoed, vanuit de visie dat erfgoed bijdraagt aan 
de ruimtelijke kwaliteit, maar dat de tijd niet stilstaat. Inzicht in de bestaande waarden 
van een historisch gebouw of een historische plek is de basis voor een goede en 
adequate ontwikkeling. Zodat de gebouwen en gebieden ook in deze tijd kunnen 
functioneren. Zij is lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Amstelveen/Aalsmeer 
en plaatsvervangend lid van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit in Ede. Bovendien 
is Marjanne secretaris van de Stichting Historische Behangsels en Wanddecoraties 
Nederland.
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GEBRUIKSMEUBEL OF KUNSTOBJECT?

Gedurende de wederopbouwperiode werd in de grote steden 
veel gebouwd. Er werden voortvarend nieuwe woonwijken aan 
de randen van steden neergezet. De architectuur is zakelijk en 
functioneel. Enkele van deze moderne woningen hebben de tand 
des tijds doorstaan en ademen van binnen en van buiten nog 
steeds de jaren vijftig. In de meeste woningen is het interieur ech-
ter aangepast om te voldoen aan het hedendaagse comfort. Hoe 
staat het met het meubilair? Zien we deze meubelen als gebruiks-
meubel of als kunstobject? En wat betekent dat voor het beheer 
en behoud?

Sylvia van Schaik

INRICHTING MUSEUMWONING
In 2001 was er in het kader van de manifestatie Thuis in Rotterdam een aantal 
tijdelijke museumwoningen ingericht. In het centrum van Rotterdam was het in-
terieur van een woning in de Lijnbaanflat (1957) van architect Huig Maaskant 
geheel ingericht met jaren-vijftig meubelen. Het interieur van de woning was 
nog intact met originele badkamer met ligbad, Bruynzeel keuken, vensterbanken 
van travertijn en veel ingebouwde kastruimte. Verder was het geheel ingericht 
met losse meubelen die samen de inrichting van de jaren vijftig-uitstraalden. 
De meubelen waren op rommelmarkten, via kringloopwinkels, designwinkels en 
particulieren bij elkaar vergaard. Als inspiratiebron voor de inrichting van de 
woning fungeerden onder andere de tijdschriften Goed Wonen en Visie. Goed 
Wonen stond voor het functionalisme in de meubelen: strakke, luchtige, lichte 
vormen, liefst zonder of anders met geometrisch ornament en in een bescheiden 

Figuur 1 
Jaren-vijftig interieur op de 

voorkant van het boek: 
Tegendraads Modern. Een 
bevrijdend alternatief voor 
de strenge Goed Wonen 

norm van André Koch e.a. 
uitgegeven door Scriptum 

Art Publishers. Het boek 
werd uitgegeven bij de 
tentoonstelling Populair 
Modern, tegendraadse 
vormgeving uit de jaren 

vijftig, van 30 november 
2013 tot en met 18 mei 

2014 in het Stadsmuseum 
Zoetermeer.



31

en harmoniërend kleurenpalet. Het tijdschrift Visie introduceerde Tegendraads 
Moderne meubelen die fantasie en kleur in het interieur brachten en een vrijere, 
dynamische en dikwijls zwierige vorm hadden, zoals de palettafel, draadstalen 
fruitmandjes en gordijnen en behangsels met Picassomotiefjes. 
In stadsdeel Nieuw-West in Amsterdam staat een woningcomplex van Cornelis 
van Eesteren. Eén van deze woningen is sinds 2012 ingericht als museumwon-
ing. De inrichting van de Van Eesteren Museumwoning kwam tot stand - net als 
bij de Lijnbaanflat - door de medewerking van bedrijven, maar vooral door 
particuliere giften. Authentieke ensembles zijn een zeldzaamheid en men moet 
het vooral hebben van het verzamelen van losse meubelen die bij elkaar een 
ensemble lijken te vormen. Men is nog steeds op zoek naar bepaalde objecten 
om de museumwoning er zo authentiek mogelijk uit te laten zien. De woning is 
een mix tussen moderne en tegendraads moderne meubelen en voorwerpen.

MEUBELEN VOOR HET EENVOUDIGE INTERIEUR
Wim Rietveld introduceerde in 1953 voor het bedrijf Gispen de ‘Meubelen voor 
het eenvoudige interieur’, die geheel in de lijn van Goed Wonen ontworpen 
waren. Hij ontwierp een hele serie bekende woningmeubelen zoals fauteuils, 
tafels, banken en lampen. Voor het inrichten van een museumwoning uit de ja-
ren vijftig denkt men vaak als eerste aan Gispen meubelen. De Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed (RCE) beheert de grootste Gispencollectie in Nederland, 
waaronder ook de meubelen van Wim Rietveld en André Cordemeyer die zij in 
de jaren vijftig voor Gispen ontwierpen. 
Beide ontwerpers werkten veel met nieuwe kunststoffen. Schuimrubber en later 
PUR-schuim werd gebruikt als vulling voor kussens en men experimenteerde met 
polyester waarvan zitschelpen werden gemaakt. Deze nieuwe kunststoffen vor-
men een uitdaging voor het dagelijks beheer en behoud van deze meubelen. 
Want bijvoorbeeld verdroogd PUR-schuim verpulvert en verliest daardoor zijn 
vorm waardoor een stoel een geheel ander uiterlijk kan krijgen. Eén keer zitten 
op een verdroogd PUR-schuim kussen kan betekenen dat het meubel in waarde 
afneemt of zelfs niet meer tentoongesteld kan worden. 

Figuur 2 
Eetkamer Van Eesteren 
Museumwoning.  
Foto: Thomas Heere, Van 
Eesteren Museumwoning, 
Amsterdam.

Figuur 3 
Woonkamer Van Eesteren 
Museumwoning.  
Foto: Thomas Heere, Van 
Eesteren Museumwoning, 
Amsterdam.
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BEHEER EN BEHOUD GEBRUIKSVOORWERPEN
De RCE heeft een enorme gebruikscollectie waaronder een grote hoeveelheid 
meubelen van Gispen en meubelen uit de jaren vijftig. Er wordt een onderscheid 
gemaakt tussen meubelen die niet en wel gebruikt kunnen worden. Dit heeft 
te maken met het feit dat de RCE naast museale bruikleennemers ook uitleent 
aan bijvoorbeeld ministeries, ambassades en kastelen, die meubelen van het 
Rijk lenen om te gebruiken in kantoren of bijvoorbeeld stijlkamers. In bepaalde 
gevallen wordt zelfs beslist — op basis van uniciteit en welke plek het object in-
neemt binnen de Collectie Nederland — of het meubel verbruikt mag worden. 
De waardering van de gebruiksmeubelen wordt volgens de zes stappen van col-
lectiewaardering gedaan, zoals beschreven in Op de museale weegschaal, een 
uitgave van de RCE uit 2013:
Stap 1 formuleer de aanleiding en vraagstelling en leg deze vast op het waar-

deringsformulier;
Stap 2 bepaal wat u gaat waarderen, binnen welk referentiekader en wie de 

belanghebbenden zijn;
Stap 3 bepaal welke criteria voor de waardering relevant zijn en definieer het  

waarderingskader;
Stap 4 ken waardescores toe en onderbouw ze met argumenten;
Stap 5 verwerking van de toetsing;
Stap 6 besluit of actie.

Het is in de lijn der verwachting dat unica binnen de RCE-collectie sowieso 
niet gebruikt mogen worden en altijd als een kunstobject worden beschouwd, 
maar dat is niet zo. Eigenlijk is de conditie van een object altijd leidend. Als 
een unicum geen authentieke bekleding of afwerking heeft dan kan dit meubel 
gewoon gebruikt worden. Ook in het geval van seriemeubelen wordt er gekeken 
of de stoffering authentiek is en in welke staat het meubel is. Indien de stoffering 
authentiek is dan mag het meubel niet gebruikt worden. Is het meubel echter al 
eerder opnieuw gestoffeerd dan mag het meubel wel gebruikt worden. 
Voor particulieren is veelal de vraag of zij het meubel willen gebruiken of niet 
en op basis daarvan kunnen zij beslissen of zij het meubel willen laten restau-
reren (lees: stoffering en constructie - indien nodig - laten restaureren). Als zij 

Figuur 4 
Catalogus Gispen. 
Meubelen voor het 

hedendaagse interieur, 
1959.  

Foto: Gispen Archief NAi/
Het Nieuwe Instituut, 

Rotterdam.
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het meubel willen gebruiken dan kunnen zij het meubel opnieuw laten stofferen. 
Dit betekent wel dat de waardering van het meubel veelal van kunstobject naar 
gebruiksmeubel zal veranderen.
De meeste particulieren hebben meubelen in huis om te gebruiken en zullen om 
die reden meubelen opnieuw laten stofferen of zelfs verbruiken. Veel huishoudens 
hebben heden ten dage een mix van stijlen en meubelen uit verschillende peri-
oden in huis. Veel meubelen zijn daarom niet meer in authentieke staat en de 
waardering ervan is afhankelijk van trends. Kijk maar naar de herwaardering 
van de Tegendraads Moderne meubelen uit de jaren vijftig. Deze meubelen 
werden nog niet zo lang geleden via kringloopwinkels en rommelmarkten verkre-
gen. Zullen deze gebruiksmeubelen en -voorwerpen nu de status van kunstobject 
krijgen?

Sylvia van Schaik is conservator bij de sector Kunstcollecties van de Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed. Zij studeerde in 1996 af aan de RU Leiden op het bedrijf Gispen 
en was 15 jaar lang betrokken als conservator bij de Stichting Gispen Collectie te 
Culemborg. In 2011 publiceerde zij samen met André Koch een boek over Gispen.

Figuur 5 
Meubelen Wim Rietveld 
en André Cordemeyer 
in Gispen cat. 0/1-6 
Woningmeubelen, 1956. 
Foto: Gispen Archief NAi/
Het Nieuwe Instituut, 
Rotterdam.

Figuur 6 
Eethoek met ronde tafel no. 
3711, verchroomde stoelen 
no. 1222 en bergmeubel 
5600 met lage staanders 
van André Cordemeyer, 
1959.  
Foto: Gispen Archief NAi/
Het Nieuwe Instituut, 
Rotterdam.



34

HOW INTANGIBLE ARE ‘HOUSE 
CHURCHES’?
A Case for a Reappraisal of the Interpretation of 
Cultural Heritage 

The concept of the ‘house church’ emerged during the 1950’s 
as the result of Roman-Catholic liturgical developments that ad-
dressed changes society had undergone since the late 19th 
century. This resulted in a movement towards a more active par-
ticipation of the faith community in the Catholic mass, a trend 
that lead to a reconsideration of the traditional church plan. 
Drawing inspiration from early Christianity, the new model of the 
‘house church’ proposed a simple parish church that presents the 
place of worship as a sober, domestic, rather than an ornate and 
monumental space. This space was programmed to accommo-
date the active engagement with the liturgy by all members of the 
congregation1. 

Zsuzsanna Böröcz

Church buildings in Western Europe are being abandoned in ever increasing 
numbers, made redundant by the recent secularisation of European society. The 
buildings and their contents are threatened by pending demolition or re-use. 
Secularization has created an uncertain future for the tangible dimension of the 
Roman-Catholic liturgy: its instruments, artefacts and spaces. Modernist churches 
face the greatest danger because they have not had the time to be recognized as 
cultural heritage by the larger society. 
Through its focus on the communal act of worship, the heritage value of the 
‘house church’ lies in its non-monumentality, the intimate yet illusive embodiment 
of the liturgy2, which makes the core of these heritage structures ‘intangible’. 

LITURGY AND THE INTERIOR
During the first half of the 20th century intense research into church typology lead 
to a new realisation that Christian liturgy essentially does not require any formal 
spatial structuring. The liturgical space was reconceptualised as being primarily 
a meeting place. The hierarchical spatial layout of historic churches, based on 

1 As a religious phenomenon, liturgy is a communal response to the sacred, through acts of praise 
and thanksgiving, in a ritualization associated with life events. It helps to establish a relationship with 
a divine agency as well as within the congregation. It is transmitted over generations and is constantly 
recreated by communities and groups, in response to their environment and their history, providing the 
believers with a sense of identity and continuity. In Christianity the term liturgy refers specifically to a 
standardized order of events observed during a religious service, be it a sacramental service or a ser-
vice of public prayer. Liturgy thus may be classified as Intangible Cultural Heritage as intended by the 
definition of the 2003 UNESCO Convention. Text of the Convention for the Safeguarding of Intangible 
Cultural Heritage, Unesco, 2003.
2 Böröcz, 2006, p. 115-122.
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the symbol of the cross, lost its meaning. This had architectural implications from 
a theoretical as well as a liturgical perspective: a move toward a less hierarchical 
church organisation (horizontal rather than vertical) was called for. The concep-
tion that the rites focussed on communication and community meant that material 
and architectural expression was now found in flexibility, sobriety and the human 
scale (figure 1).
The ‘house church’ made a clear break with the concept of the ‘church trium-
phant’ to realise these new aims. It was a realignment toward an intentionally 
non-monumental architecture, often inconspicuously located within its surround-
ings and intended for a small community of about 300 believers. Its style was 
Modernist but consciously avoided heroic rhetoric. The authenticity of this church 
type lies in its breaking with the monumental-sacred tradition and is deeply root-
ed in the socio-cultural and theological post-war climate. The introduction of an 
active liturgical engagement with the Eucharist implied that the church interior 
became first and foremost a space to facilitate liturgical rites. The importance of 

Figure 1 
Multitude of church plans 
of ‘house churches’ (from 
Bekaert 1967, p. 43, 44, 
45, 75):

1 Gellertkirche, Basel, 
(Ch), arch. Kurt Peter 
Blumer, 1964

2 St.-Laurentiuskirche, 
München (D), arch. 
Emil Steffann, 1955

3 Parish church, 
Münchwilen (CH), 
arch. K. Higi, 1963

4 De Hoeksteen, 
Reformed church, 
Santpoort (NDL), arch. 
J. Kruger, 1961

5 Pfarrkirche vier 
heiligen Evangelisten, 
Oberbaumgarten 
Wien (A), arch. 
Johann Georg Gsteu, 
1965

6 Kinderheimkirche, 
Zieverich (G), arch. 
N. Rodiny, 1963

Figure 2 
Ideal church plan for a 
‘house church’, arch. Rudolf 
Schwarz. From Bekaert 
1967, p. 39.
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the interior grew as the architecture became more intimate. The church exterior 
had only one architectural function: to envelop the interior. While the church was 
intended to be like a well or fountain for the community, a focal point on which to 
concentrate, the community itself had in turn to be the focus of the church interior. 
This brought about the ideal for the organisation of the interior, being the posi-
tion that a group naturally assumes when a member of the community addresses 
it (figure 2).
The criterion for the interior furnishing was that it should serve the actions of 
the liturgical community and concretely express it. The church was the place 
for sacrament and this is related to objects: the Holy Eucharist to the altar and 
the tabernacle, baptism to the baptismal font, penance to the confessional. The 

Figure 3 
Church of St-Jozef, (arch.) 

M. Dessauvage, Willebroek 
(B), 1964, Original interior. 

From Bekaert 1967, fig. 
158.

Figure 4 
Church of St-Jozef, (arch.) 

M. Dessauvage, Willebroek 
(B), 1964, plan. From 

Bekaert 1967, fig. 155.
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church therefor is reduced to simply being the space enveloping these objects. 
The divine presence was not assumed to reside in objects but rather within the 
communion of the attending believers (figure 3-4).

THE HERITAGE PROBLEM OF ‘HOUSE CHURCHES’
The growing impact of secularisation on this patrimony is dramatic. When the, 
typically small, community attached to a ‘house church’ dissolves, it becomes 
quite defenceless. Its intended modesty tends to counter its preservation. This is 
compounded by its architectural modernity and seemingly minor heritage val-
ue. Being intentionally a non-monument, the ‘house church’ can only become a 
monument despite its very essence3. In practice it is more quickly put to new use. 
At best as an exhibition hall, but in more unfortunate cases as flats, offices, stor-
age room or even as garages (figure 5 & 7). On occasion ‘house churches’ are 
demolished without the public even taking notice; a situation difficult to imagine 
with monumental churches. 
Re-use as a durable conservation strategy is problematic within the context of 
religious heritage conservation. In most cases it only guarantees the safeguard-
ing of the architectural envelope at the sacrifice of the interior furnishings (figure 
6); the latter being considered incompatible with the new function, less important 
and relatively easy to remove. In the case of the ‘house church’ this strategy is 
disastrous, not only from the perspective of heritage conservation, but simply 
because the interrelation between the architecture, interior furnishing and the 
performance of the liturgy. 
Through this contribution we would like to emphasise the importance of the in-
tangible dimension in the discourse on the preservation of modern interiors. This 
case clearly raises questions on the practice of re-using church buildings. Does 
‘intangible heritage’ simply imply the introduction of some new categories of 
cultural heritage or are we dealing with the germs of a new approach to herit-
age which includes stored objects, protected places, living traditions and the 
collective memory? Careful study can expose the intangible dimensions of tan-
gible heritage as well as the tangible dimensions of intangible heritage. Both 
categories may then appear not as separate domains, but as intricate dimensions 
that shape a cultural web. In the interior furnishing the practices that underlie an 

3 Böröcz 2006, p. 122.

Figure 5 
Church of St-Jozef, (arch.) 
M. Dessauvage, Willebroek 
(B), 1964, present use of a 
part of the church: garage. 
Photo by the author.
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architectural program are made tangible. This is especially true for the functional-
ist, modern interior. As the chair objectifies the act of sitting, the ‘house church’ 
interior materialises the act of gathering for prayer. One could argue that, once 
this practice dies out, the soul, as it were, leaves the body, and what is left, is 
an empty shell. Just waste. Another view could be that the unassuming, ‘naked’ 
manner in which this church interior embodies the acts performed in it, makes 
it more fit than others to be re-used. The shell is multi-functional, as long as the 
new function shares the essence of the original: performance space, auditorium, 
theatre, concert hall, etc. While Architecture can relate to a program in varying 
degrees, Interior intimately relates to human acts, practices, customs etc. In the 
‘house church’ but also in other buildings – consider for instance the library – the 
intangible and the tangible are intertwined. The interrelation is at once simple 
and complex, and presents some hard questions to sustainable heritage manage-
ment about assessment, restoration, conservation and use. 
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Figure 6 
Memorial of St. Rochus, 

Aarschot (B), arch. M. 
Dessauvage, 1965: with 

and without the interior 
furnishing: the architectural 

shelter. Adapted by the 
author from Bekaert 1967, 

p. 45.
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Zsuzsanna Böröcz is musicologist, art and architecture historian (KU Leuven) and 
obtained her PhD at the KU Leuven in 2004 with a comparative and contextual study on 
post-war stained-glass windows in churches. Her extensive knowledge of Flemish church 
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Architecture) which resulted in the first comprehensive policy advice on the matter.

Figure 7 
Chapel of the student 
home Pedagogie Pius 
X in Heverlee (Belgium) 
(1952-1954), designed 
by the architects Paul Felix 
(1913-1981) and George 
Pepermans (1910-2006), 
the furniture and stained 
glass windows in close 
collaboration with the 
sculptor Roger Bonduel 
(°1930) and the glass 
artist Michel Martens 
(1921-2006). This chapel 
was the waking call for 
Belgian post-war church 
art and architecture, and 
the further collaboration of 
these artists gave a lasting 
stimulus to Modernist church 
architecture in the country. 
At the moment being used 
as a storage room. 
Source: West-Vlaanderen, 
September, 1955, p. 253.
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DE RUIMTELIJKE COMPOSITIES VAN 
HERMAN HERTZBERGER

Hoe gaan architectenbureaus om met hun vroegere oeuvre uit de 
jaren zeventig? We vroegen het Laurens Jan Ten Kate, die sinds 
lange tijd samenwerkt met Herman Hertzberger, nu in Architec-
tuurstudio HH. We vroegen hem wat zijn visie is op de interieurs 
van Herman Hertzberger uit de jaren zeventig. En hoe het bu-
reau omgaat met deze erfenis.

Laurens Jan ten Kate

Toen ik in Delft begon te studeren in 1984 was Herman Hertzberger daar 
hoogleraar. Hij voerde je in zijn colleges mee in een ongekende wereld, zijn 
wereld. Langs belangrijke architecten en gebouwen, maar vooral naar steden 
en veel kunst. Zijn colleges waren een architectonische onderdompeling waar 
veel studenten op afkwamen. Tegelijkertijd bevonden we ons in 1984 op een 
breukvlak in de architectuur. Er diende zich een tijd aan van l’architecture pour 
l’architecture. Een tijd die zich afzette tegen de architectuur uit de jaren zeventig 
en die op zoek was naar een uitgesproken, zeg maar spectaculaire architectuur. 
Rem Koolhaas was teruggekeerd in Nederland en je had het postmodernistische 
Duitse blad Daidalos. Voor ons studenten was het uitermate interessant om te 
zien hoe verschillende werelden tegen elkaar aan schuurden. Allemaal op zoek 
naar een nieuwe betekenis in de architectuur, die gaandeweg de jaren zestig 
was verdwenen.
Herman Hertzberger bevond zich in de jaren zeventig al in deze fase. Een over-
gang van de eenduidige jaren zestig, waar een interieur een direct verlengde 
van het gebouw was, naar interieurs die eigen uitspraken deden, het gebouw 
gingen bepalen. Figuur 1 

Centraal Beheer, Apeldoorn 
1968-1972.  

Foto: Willem Diepraam.
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INTERIEUR ALS UITGANGSPUNT
Heel interessant is het om twee kantoorgebouwen die rond het begin van de 
jaren zeventig zijn ontworpen met elkaar te vergelijken. Zowel het Adriaan 
Volkerhuis van Huig Maaskant als het Centraal Beheer gebouw van Herman 
Hertzberger stammen uit 1968. Beide komen voort uit de geest van die tijd. Het 
Adriaan Volkerhuis is een vorm van structuralisme, vooral in haar plattegrond. 
Alleen komt Maaskant hier niet los van zijn zakelijke architectuur waardoor het 
blijft bij strakke vloeren zonder ruimtelijkheid met hier en daar overlegplekken 
achter gebogen afscheidingswanden. Daar waar het Centraal Beheer gebouw 
het interieur als uitgangspunt neemt en het tot een ruimtelijke entiteit maakt. De 
architectuur van Herman Hertzberger was daarmee bezig zich los te maken van 
de zakelijke, pragmatische jaren zestig en onderzocht een eigen zijn van de 
architectuur, zoals dat in de jaren zeventig op veel vlakken plaatsvond.

RUIMTE
Ruimte is het fundamentele thema in de architectuur van Herman Hertzberger en 
naast Centraal Beheer zijn er voor mij nog drie belangrijke gebouwen binnen 
zijn oeuvre uit de jaren zeventig en begin jaren tachtig waar dit thema op een 
bijzondere wijze is uitgewerkt. Het zijn de Diagoonwoningen in Delft, Muziek-
centrum Vredenburg in Utrecht en de Apolloscholen in Amsterdam.
Het laatste project heeft mij zonder twijfel het meeste gevormd. Het was eind 
1984, tijdens mijn eerste architectuurexcursie, het derde gebouw dat ik bezocht. 
De reis vanuit Delft ging via het toen net opgeleverde WTC en de Openlucht-
school van Duiker naar de Apolloscholen. Ik was van de Apolloscholen zeer 
onder de indruk. Voor mij zijn de Apolloscholen een ankerpunt in de architectuur. 
Voor het eerst ontstaat er een werkelijk driedimensionale, ruimtelijke school. Tot 
die tijd waren scholen meestal éénlaags met als het meezat een brede gang. De 
school van Aldo van Eyck in Nagele is daar een goed voorbeeld van. Natuurlijk 
waren er scholen over meerdere verdiepingen maar die kwamen niet verder dan 
een verbinding doormiddel van een trappenhuis, neem de eerder genoemde 
Openluchtschool. Het lukt Herman Hertzberger in de Apolloscholen om een ge-
bouwtype geheel te transformeren, wat daarna ook een enorme invloed heeft 
gehad op ons vakgebied. Iedere basisschool die na 1983 werd gerealiseerd 

Figuur 2 
Adriaan Volkerhuis, 
Rotterdam 1968-1974. 
Foto: Volder + de Meij.
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moest zich uiteenzetten met de Apolloscholen, inclusief de tribunetrap. Een ba-
sisschool was vanaf dat moment een ruimtelijke compositie waarin het geheel 
van de school een hart had gekregen waaromheen de afzonderlijke onderdelen 
waren georganiseerd.

VREDENBURG
In diezelfde tijd kwam ik vaak in Utrecht en liep ik vanuit het station altijd even 
door de passage van Muziekcentrum Vredenburg. Met Vredenburg had ik een 
andere verstandhouding. Waar de Apolloscholen uitblonken in helderheid waren 
deze passages voor mij een romantische terugkeer naar de 19e eeuw. Ze misten 
helderheid en kwamen op mij geforceerd over. Teveel duiding van plekken en 
misschien wel te weinig ruimtelijk, daar waar Herman het sterkste in is. Totdat 
ik in de Grote Zaal kwam. Het gaf wederom blijk van Herman’s fundamentele 

Figuur 3 
Hetzberger tijdens 

de opening van de 
Apolloscholen in 1983 met 

Salomonson, Jan Rietveld, 
Van Eyck en Bodon.

Figuur 4 
Appolloscholen, Amsterdam 

1980-1983.  
Foto: Ronald Roozen.
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denken. Een principe wordt tot het uiterste doorgedacht en wordt daardoor een 
zeer geladen ruimte. Het was ooit Mick Jagger die na een optreden in Vreden-
burg tegen een journalist zei dat hij deze zaal het liefste zou willen opvouwen, 
in een doosje zou willen doen en overal ter wereld weer zou willen openvouwen. 
Beter dan dat kun je het niet zeggen, een zaal die teruggaat naar de basis, naar 
de Griekse arena. Maar dan op een hedendaagse wijze met ook nog een fan-
tastische akoestiek. Het Muziekcentrum Vredenburg heeft het niet gered. Zoals 
bekend is het onderdeel geworden van het onlangs opgeleverde Muziekpaleis 
TivoliVredenburg Het is een enorm complex geworden, een driedimensionale 
stad waar vier architectenbureaus aan hebben gewerkt. Een indrukwekkend ge-
heel. Maar de fantastische Grote Zaal is behouden gebleven.
De Diagoonwoningen zijn eveneens belangrijk in het oeuvre van Herman. Net 
zoals bij het Muziekcentrum Vredenburg, en eigenlijk ook de Apolloscholen, zijn 
deze woningen van buiten terughoudend, bijna timide terwijl ze je van binnen 
in een eigen ruimtelijke wereld brengen. Een ruimtelijke wereld waar je wordt 
meegevoerd door een opeenvolging van plekken. Deze vormen samen de ruimte 
maar staan ook op zichzelf, een balans die je in al de gebouwen, al deze inte-
rieurs aantreft.

JONGE GENERATIE
Tot slot de beantwoording van de vraag: hoe gaan wij als architectuurstudio HH 
om met de interieurs van Herman uit de jaren zeventig. Daar kan ik een aantal 
dingen over zeggen. Ten eerste maakt Herman nog steeds onderdeel uit van het 
bureau en bij vragen rond deze projecten is hij de eerste die deze beantwoordt. 

Figuur 5 
Grote zaal van 
Muziekcentrum Vredenburg, 
Utrecht 1974-1979.  
Foto: ’t Sticht.



44

Zo heeft Achmea Centraal Beheer het hoofdkantoor onlangs verlaten. Al sinds 
enige jaren maken wij (Herman) schetsen voor een nieuwe invulling. Zo is er een 
school in ontworpen en zelfs woningen. Tot op heden is het daarbij gebleven. 
Bij de Apolloscholen heeft Herman enkele aanpassingen gedaan, zoals de toe-
voeging van een lerarenkamer en een extra lokaal. Maar eigenlijk zien we dat 
al deze vier interieurs nog in hun oorspronkelijke staat bestaan, behalve dan 
Muziekcentrum Vredenburg waar alleen de Grote Zaal nog over is. Wij van de 
jonge generatie staan eigenlijk buiten deze interieurs, hoezeer ze ons ook heb-
ben gevormd, en hebben tot op heden daar ook geen gerealiseerde bijdrage 
aan geleverd. 
De genoemde interieurs vertegenwoordigen voor mij belangrijke basiswaarden: 
hoe je ruimtes componeert, hoe je plekken definieert en hoe je een balans vindt 

Figuur 6 
Diagoonwoning, Delft 

1967-1970.  
Foto: Willem Diepraam.
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tussen het geheel en het individu. Dit zijn aspecten die we in ieder gebouw dat 
we nu ontwerpen opnieuw moeten bevragen. Dit leidt binnen ons bureau vaak 
tot interessante discussies en iedere generatie heeft hier weer zijn eigen interpre-
tatie van.
Alhoewel het vroege werk van Herman onderdeel uitmaakt van het oeuvre van 
het bureau is het daar toch geen echt onderdeel van. Het zijn gebouwen waar 
ik me, als ik er kom, evenzeer een bezoeker voel als ieder ander. Het zijn hele 
uitgesproken intérieurs met een sterke ziel. Niet anoniem maar juist wel in staat 
om diverse activiteiten en vormen van gebruik te laten plaatsvinden. Ook zijn 
het interieurs waar meerdere generaties mee zijn opgegroeid, mede dankzij de 
vele colleges en lezingen van Herman, en die op hen vaak ook een grote invloed 
hebben gehad. In menig programma van eisen dat wij binnenkrijgen staat de 
tribunetrap als element. Deze zou echter nooit zo’n onvermijdelijk onderdeel zijn 
geworden van een hedendaagse school als hij er, na hem rond 1980 te hebben 
ontdekt, niet zoveel over verteld zou hebben.

Laurens Jan ten Kate is architect en partner bij Architectuurstudio HH. 

Figuur 7 
Mijn derde architectuurfoto: 
Appoloscholen te 
Amsterdam.  
Foto: Laurens Jan ten Kate, 
1984.



46

HET INTERIEUR VAN STADION 
FEYENOORD
Stellage van licht, lucht en hygiëne

De Kuip is een publiek interieur voor sport en massarecreatie. 
Het is geen openbaar gebouw maar een sportvoorziening, ge-
sticht door particulieren op initiatief van de voorzitter Van Zand-
vliet van de succesvolle voetbal- en atletiekvereniging Feyenoord. 
Die had in 1931 een droom, een stadion met twee hangende 
tribunes, die hij wist te verwezenlijken. Het gezamenlijk belang 
dat Rotterdamse havenbedrijven, banken, bestuurders en burgers 
hadden bij een gezonde sportvoorziening op Rotterdam Zuid 
werd gebundeld in de N.V. stadion Feijenoord. Het vooruitstre-
vende Rotterdamse architectenbureau Brinkman & Van der Vlugt 
werd om hun faam van de Van Nelle fabriek gevraagd een func-
tionele moderne stadionconstructie te ontwerpen.  

Joris Molenaar

Als vooraanstaand lid van OPBOUW waren Jan Brinkman en Leendert van der 
Vlugt goed geïnformeerd over de moderne tendensen in architectuur en kunst van 
die dagen en namen zelf een radicaal zakelijke èn technisch bekwame positie 
in. Een zuiver utilitaire en optimaal presterende constructie stond de initiatiefne-
mers en architecten voor ogen, geen monumentaal gebouw zoals het Olympisch 
Stadion van Jan Wils te Amsterdam uit 1928. Brinkman vatte de opgave in 
november 1936 als volgt samen:

Figuur 1 
‘Gezicht op de Eeretribune. 

Links ziet men de 
perstribune.’  

Bron: Stadion Feijenoord 
1937.
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Figuur 2 
‘Een der korte zijden van 
buiten gezien.’ 
Bron: Stadion Feijenoord 
1937.

Figuur 3 
‘Kijkje op de tribunes. Links 
glaswand tusschen eerste 
en tweede tribune.’ 
Bron: Stadion Feijenoord 
1937.

Figuur 4 
‘Hoofd- of Eretrap in 
de groote hall. Achter 
het glas rechts boven is 
de Koninklijke loge met 
gaanderij en gezicht op het 
groote restaurant.’ 
Bron: Stadion Feijenoord 
1937.
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“ A. De gezichtslijn of het gezichtsveld.
 B. Het vullen en ledigen van de tribunes.
 C. Een voetbalveld van internationale afmetingen.
 D. Een sintelbaan met vlakke bochten 
Vervolgens zijn de volgende punten te overwegen:
 a. De toeschouwers zoo dicht mogelijk om het veld, zoodat de afstand niet te 
groot wordt;
 b. Nergens een hindernis in het gezichtveld.
 c. Elke plaats, zonder uitzondering, moet het geheele veld met uitloopen kun-
nen overzien”.1

Dit is Brinkman als onversneden ingenieursdenker, wat echter nog niet de zuivere 
constructivistische architectuur van het stadion verklaart. 
Van der Vlugt heeft het resultaat van het stadion door zijn dood in april 1936 niet 
meer gezien. Het werk van Brinkman & Van der Vlugt straalt echter uit wat Van 
Tijen in zijn necrologie in mei 1936 typeert: “De kracht van het werk van van 
der Vlugt lag niet in het gegrepen zijn door een idee en in het ten koste van alles 
trachten deze te realiseren. (…) Van der Vlugt’s kracht lag elders, in zelftucht en 
bekwaamheid; deze komen in zijn gebouwen tot uiting en maken er de waarde 
van uit. Leidde de opgave er toe, dan kon zijn werk uit hoofde daarvan een 
grote allure aannemen, zoals bij van Nelle en naar het zicht laat aanzien, bij 
het stadion”.2 Van Tijen had zelf met Brinkman & Van der Vlugt even daarvoor 
de Bergpolderflat te Rotterdam gerealiseerd: ook een stalen stellage maar dan 
met 72 identieke en zuiver functionele woningen ‘voor het bestaansminimum’ 
waarbij ook het interieur functioneel doordacht werd ontworpen. 
De studie voor het stadion begon met twee excursies naar Europese voorbeel-
den. Brinkman ging met bestuursleden naar Engelse voorbeelden kijken. Van 
der Vlugt maakte met ondermeer voorzitter Van Zandvliet een rondreis langs 
Zwitserse, Franse, Italiaanse en Duitse voorbeelden.3 Het reisverslag geeft een 

1 Brinkman, ir. J.A., ‘Het stadion Feyenoord te Rotterdam, architectenbureau ir. A.J. Brinkman en 
L.C. v.d. Vlugt†’. In: Bouwkundig Weekblad Architectura 1936 (57), 21 nov. 1936, p. 481 – 484.
2  Tijen, W. van, ‘Van der Vlugt als realisator’. In: de 8 en OPBOUW, 16 mei 1936, nr. 10, p. 
111.
3  Rapport over het bezoek aan enige Engelsche stadions van 27 mei – 1 juni 1934, 14 pag. 
typoscript ondertekend J.A. Brinkman, zoals bewaard in archief B&vdVl, werknummer 290, NAi Brox.

Figuur 5 
De in 1994 vernieuwde 

vrijdragende kapconstructie 
boven de oorspronkelijke 

2e ring met huidige 
business seats. 

Foto: Joris Molenaar 2014.
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opsomming van prestaties van de tribunes, de verkeersstromen en de functionele 
benutting van de ruimten onder de tribunes. Met name de Italiaanse voorbeelden 
en stadionplannen leverden de grondslag voor het concept van De Kuip: een 
ovale hoofdvorm met afgeplatte korte zijden en twee tribuneringen die beide uit-
kragen; de onderste over een promenade waaraan buffetten en toiletten zijn ge-
legen en de bovenste over de onderste ring: bedoeld om zo dicht mogelijk op het 
veld te zitten, tegelijkertijd de intimiteit van een continue tribunevorm oproepend. 
Langs het veld, deels op de atletiekbaan, staanplaatsen voor de meest intensieve 
beleving van de strijd. De architecten maakten een overtuigende perspectief die 
de pure eenvoud van de tribunefunctie presenteert met een verbluffende collec-
tieve intimiteit: het Colosseum van de moderne tijd.
De tribune is uitgewerkt als stalen stellage met optimalisatie van staalconstructies 
door fabrikant Braat en bouwer J.P. van Eesteren, volgens de ingenieurslogica 
zoals bij haveninstallaties in die dagen toegepast. De 22 trappenhuizen zijn op 
regelmatige afstand buiten de hoofdconstructie geplaatst waardoor de structuur 
van de 120 spanten niet is verstoord en de trappen geprefabriceerd konden 
worden uitgevoerd. De trappen zijn twee aan twee bovenlangs verbonden met 
een galerij voor toiletten en buffetten voor de bovenste ring. De uiterst dunne 
gevouwen tribunevloeren van gewapend beton werken samen met de spanten 
waardoor een zo licht mogelijke, optimaal uitgenutte constructie is verkregen. 
De luifel boven de eretribune kraagt over de tweede ring uit, gehangen aan 
uiterst dunnen spanten die uit de hoofdspanten voortkomen. Het uiterlijk van het 
stadion is zo een zuiver uit de functie en constructie voortgekomen stellage: een 
manifestatie van constructivisme in antraciet ijzerglimmer, gemarkeerd met witte, 
rode en zwarte accenten, “een bouwwerk dat geen architectuur is”.4 Dat wat 
Tatlin in Moskou met zijn ontwerp van het monument voor de IIIe internationale 
niet kon realiseren, lukte Brinkman & Van der Vlugt wel in Rotterdam: een zuiver 
constructivistische publieke voorziening voor de moderne mens.
“De ruimte onder de tribunes is verder gedeeltelijk gebruikt voor restaurants, 
kleedkamers, clublokalen e.d. en het overige staat ter beschikking”.5 Zo stelde 
Jan Brinkman, naar Italiaans voorbeeld.  De hallen en restaurants werden door 

4  Zoals Niels Luning Prak de architect J.B. van Loghem aanhaalt in zijn bespreking: De bouw van 
het stadion Feijenoord, in: Buletin van de Koninklijke Oudheidkundige Bond nr. 69, 1970, p. 137 - 
148
5  Zie noot 1. 

Figuur 6 
De oorspronkelijke 
hoofdtrap naar de 
eretribune met oorspronkelijk 
gebrandschilderd 
stadspanorama van 
Rotterdam.  
Foto: Joris Molenaar 2014.
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Figuur 7 
‘Rotterdamse ikonen.‘ 

Bron: Stadion Feijenoord 
1937.
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glazen vliesgevels tussen de spanten en onder de betonnen tribune afgescheiden 
en van entresols voorzien, waarmee een spectaculair ijle en schier onbegrensde 
ruimtewerking is verkregen. De kleed- en sanitaire ruimten voor de sporters, toen-
tertijd nog allen amateurs en komende uit brede lagen van de bevolking, zijn 
op de begane grond gesitueerd en hebben een Spartaanse en tegelijkertijd zeer 
moderne uitrusting gekregen, naar analogie van de sanitaire voorzieningen in 
de Van Nelle fabrieken uit 1926 - 1930. Voor velen waren douches en wastafels 
toentertijd nog zeer ongewoon. Hier verraadde zich de fascinatie voor lichaam-
straining, hygiëne en gezondheid die in kringen van de Moderne Beweging 
in de jaren twintig en dertig in zwang was. Van der Vlugt was zowel goed op 
de hoogte van de experimenten van het Bauhaus als van de nieuwste ontwik-
kelingen op gebied van sanitair en gezondheid in Amerika. De kleedruimten en 
massageruimte lijken op de radicale interieurs die Marcel Breuer vanaf 1925 
met het Bauhaus realiseerde, zoals het appartement voor Piscator uit 1927. Ook 
verwerkte Van der Vlugt de kennis die hij verwierf op de tentoonstellingen van 
de Deutsche Werkbund Berlijn en het Deutsches Hygiëne-instituut te Dresden die 
hij begin jaren dertig bezocht. 
Van deze fascinatie met hygiëne is in de huidige staat van het stadion weinig 
meer te herkennen. Wel roepen de publiekshal en Van Zandvlietzaal ter weers-
zijden van de hoofdentree nog een herinnering op aan de ijle ruimtelijkheid 
van het origineel, waarbij gelukkig de oorspronkelijke kunstwerken van Hendrik 
Chabot en Dolf Henkes in ere zijn hersteld. Maar het meest unieke van het sta-
dion is nog steeds het interieur van de kuipvormige tribune. Dat is ook na de 
renovatie in 1994 nog goed ervaarbaar gebleven, ondanks alle aanpassingen 
die het betaalde voetbal eind twintigste eeuw heeft vereist. Behoud van deze 
unieke interieure kwaliteit kan echter geen kwestie zijn van conserveren maar 
van doorvoetballen in De Kuip, met de daarvoor noodzakelijke aanpassingen 
passend bij het concept van Het Origineel.

Joris Molenaar is architect eigenaar van Molenaar & Co architecten te Rotterdam. 
Daarnaast is hij architectuurhistorische onderzoeker en publicist. Zo publiceerde hij 
onlangs de monografie: Brinkman & Van der Vlugt architecten, Rotterdams city-ideaal in 
International Style, NAi 010 Uitgevers, Rotterdam 2012. Hij is mede initiatiefnemer van 
Stichting Reddekuip die zich sinds 2012 beijvert voor het voortbestaan van het Stadion 
Feijenoord als internationaal voetbalstadion, mede door het maken van een alternatief 
renovatieplan.

Figuur 8 
Oorspronkelijke wasruimte. 
Foto: Paul Groenendijk 
GAR 1365.
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GERRIT RIETVELD ACADEMIE

Van Kunstnijverheidsschool en gedroomde Academie voor Indus-
triële Vormgeving naar Hogeschool voor Beeldende Kunsten en 
Vormgeving: zestig jaar huisvestingsidealen van een buitenge-
woon eigenzinnig Amsterdams instituut, niet zonder reden  
vernoemd naar Gerrit Rietveld.

Erik Slothouber

SANDBERG, STAM EN RIETVELD
Augustus 1948 adviseert Willem Sandberg zijn mede bestuurders bij het Instituut 
voor Kunstnijverheidsonderwijs (IvKNO) Mart Stam als directeur op te laten vol-
gen door Gerrit Rietveld. Hij vindt Rietvelds karakter en mentaliteit als ontwerper 
essentieel voor de opleiding. De minister van Onderwijs is minder gecharmeerd 
van deze voordracht en houdt de benoeming tegen. Rietveld krijgt wel een aan-
stelling als docent (figuur 1) en Sandberg vraagt hem bovendien een nieuw 
gebouw te ontwerpen ter vervanging van het te kleine gebouw van Berlage aan 
de Gabriël Metsustraat. Het is het begin van de onverbrekelijke relatie tussen de 
opleiding en Gerrit Rietveld.
Rietveld werkt aan het project van 1950 tot aan zijn dood in 1964, een lang 
en moeizaam proces. In 1957 krijgt hij bovendien de opdracht voor de nieuw-
bouw van de Kunstnijverheidschool in Arnhem. Het ontwerp voor deze school, 
een variant op het Amsterdamse gebouw, wordt gelijktijdig uitgewerkt maar zal 
uiteindelijk eerder gebouwd worden.
Rietvelds plan voor de Amsterdamse Kunstnijverheidsschool is een ruimtelijke 
vertaling van het leerplan van de jaren vijftig, waarvoor door Stam tijdens zijn 
directoraat (1939-1948) de basis wordt gelegd, met het Bauhaus als voorbeeld. 
Het is een gedroomde opleiding voor Industriële Vormgeving, Beeldende Kunsten 
verwijst Stam naar elders.

TWEE KUNSTNIJVERHEIDSSCHOLEN
In 1955 schrijft Rietveld over de vorderingen van de bouwplannen in ’de zomer-
krant’ van het IvKNO: ’Behalve bij de meer gesloten theorie-lokalen zal getracht 
worden naar openheid van hal, trappenhuis, gangen en werklokalen; ’t gaat hier 
om de beoefening van het visuele; goed zicht en overzicht lijkt me hier wenselijk; 
… terwijl hier de verschillende afdelingen door zichtbaarheid stimulerend voor 
elkaar kan zijn. De interieurs zullen neutraal moeten zijn, maar in alle eenvoud 
aan de wetten der binnenhuiskunst van eigen tijd moeten voldoen. Ook zal het 
gebouw een voorbeeld moeten zijn van duidelijk uitgesproken eenheid van bin-
nen en buiten, zonder opgelegd representatieve vormen.’
Die eenheid tussen binnen en buiten is in detail het best verwezenlijkt in Arn-
hem, zowel gevel als binnenwanden zijn opgebouwd uit stalen kokerprofielen. 
Het speciaal ontworpen systeem van binnenwanden maakt een flexibele inde-
ling mogelijk. Vitrines in de gangwanden zorgen voor een transparant interieur  
(figuur 2). 
Over het neutrale karakter van het interieur wordt verschillend gedacht, de di-
rectie vindt het grijs van de wanden te uitgesproken en ook de kleuren van het 
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linoleum in de gangen wordt als een typische keus van Rietveld gezien. Er wordt 
geen onderscheid in hiërarchie gemaakt bij de verschillende ruimtes, leslokaal, 
directiekamer en werkplaats hebben dezelfde afwerking. Het losse meubilair 
komt uit de Ahrend catalogus, tafels en stoelen ontworpen door Friso Kramer en 
Wim Rietveld.

BEELDENDE KUNSTEN EN VORMGEVING
Bij de officiële opening van het gebouw in 1967 wordt de school vernoemd naar 
Rietveld omdat zijn mentaliteit kenmerkend is voor het instituut en haar populatie. 
Inmiddels is echter ook de structuur van de Kunstvakopleidingen veranderd, de 
Kunstnijverheidsscholen worden Academies en de Beeldende kunstvakken doen 
langzaam hun intrede.
Het Rietveld interieur wordt met name door de nieuwe Beeldende kunstafdelin-
gen te aanwezig bevonden. Het is het begin van een haat liefde verhouding 
tussen gebouw en gebruiker. Wordt in de beginjaren vooral op kleine tekentafels 
en schildersezels gewerkt, later worden steeds meer de wanden als werkvlakken 
gebruikt, driftig afgeplakt en wit geschilderd ter vervanging van de gewenste 
‘witte doos’ die in de jaren tachtig en negentig als ideaal wordt gezien.
Het gebouw wordt ook niet zachtzinnig gebruikt. Onder het Rietveld-lievende 
directoraat (1973-1999) van Simon den Hartog staan het onderwijs en de per-
soonlijke ontwikkeling van de student voorop en is het gebouw daaraan onder-
geschikt. Het interieur verdraagt de dagelijkse wanordelijke academiepraktijk 
wonderwel en ziet er op eindexamenexposities weer voorbeeldig uit.
Het studentenaantal groeit gestaag, mede door de internationalisering van de 
academie en midden jaren tachtig worden school- en bedrijfsgebouwen gehuurd 
om in het ontstane ruimtegebrek te voorzien. In de hogere jaren wordt nu vooral 
in atelier-achtige situaties lesgegeven.
In 2003 zijn er voldoende financiële middelen voor zowel restauratie als uit-
breiding van de Academie. Het Rietveldgebouw wordt weer bestemd voor de 
afdelingen waarvoor het oorspronkelijk ontworpen is, de vormgevingsafdelingen 
en het basisjaar. De uitbreiding, een ontwerp van Benthem Crouwel, wordt afge-
stemd op de afdelingen Beeldende Kunst, met fabrieksachtige ruimten voorzien 
van noorderlicht.

Figuur 1 
Gerrit Rietveld als docent 
op het IvKNO ca 1950.  
Foto: Lood van Bennekom.

Figuur 2 
Isometrie leslokaal.  
Tekening Wim van 
Hornsveld, Erik Slothouber.
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RESTAURATIE EN UITBREIDING
De restauratieproblematiek is vooral een klimatologische opgave. Hoge bin-
nentemperaturen in de zomer worden niet meer zoals vroeger vanzelfsprekend 
gevonden. Dankzij een geavanceerd systeem van ventilatie met topkoeling en 
warmteterugwinning wordt het mogelijk het gebouw in zijn oorspronkelijke staat 
te behouden en wordt de enkele beglazing van getrokken glas verdedigbaar.
Het gebouw kan als een schilderij gerestaureerd worden, het nieuwe ventilatie-
systeem wordt op een natuurlijke manier geïntegreerd in de verlaagde plafonds. 
Voor onderdelen die vervangen moeten worden, zoals tl-verlichting, schakelma-
teriaal, linoleum en plafondplaten, worden eigentijdse vertalingen gekozen (fi-
guur 3 & 4).
Het systeem van verplaatsbare wanden werkt in de praktijk goed, zij het dat 
het betrekkelijk arbeidsintensief is. Daar waar andere eisen aan de wandinde-
ling worden gesteld, worden aangepaste wanden ontwikkeld, als toevoeging 
duidelijk zichtbaar. Voor het basisjaar makkelijk verplaatsbare en gesloten witte 
wanden (figuur 5), voor de computerwerkplaats schuifwanden (figuur 6).
Bij de oplevering van restauratie en nieuwbouw in 2004 blijkt net als in 1966 de 
academiepraktijk van voorgaande decennia achterhaald. De Beeldende kunstaf-
delingen kijken opeens met jaloezie naar het Rietveldgebouw. Duidelijk is dat het 
onderscheid in manier van werken tussen gebonden en vrije afdelingen steeds 
meer is vervaagd. Zelfs het grijs van de wanden wordt nu door iedereen vanzelf-
sprekend gevonden, ’Rietveldgrijs’ wordt een gerespecteerd begrip.
Als in 2009 de directie, op zoek naar meer ruimte, voornemens is beide gebou-
wen in te ruilen voor het GAK gebouw van Merkelbach ontstaat er een breed 
protest binnen de academie waarbij het gebouw letterlijk wordt omarmd. Stu-
denten en docenten vormen een menselijke keten rondom het Rietveldgebouw 
en vragen, met succes, de directie op haar voornemen terug te komen. De aca-
demiegemeenschap voelt zich, indachtig de woorden van Sandberg, te veel 
verwant met de mentaliteit van Rietveld om dit icoon prijs te geven.

BRONNEN

Caroline Boot, Mart Stam en het Kunstnijverheidsonderwijs, Wonen-TABK 11|82

Erik Slothouber (ed.), De Kunstnijverheidscholen van Gerrit Rietveld-The Artschools of Gerrit 
Rietveld, Amsterdam 1997

Erik Slothouber is interieurarchitect en part-time docent aan de Gerrit Rietveld Academie. 
Hij was restauratiearchitect van het Rietveld gebouw van de Academie (2003-2004).

Figuur 3 
Gang 2005.  

Foto: Erik Slothouber.

Figuur 4 
Leslokaal 2005.  

Foto: Erik Slothouber.
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Figuur 5 
Basisjaarlokaal met nieuw 
ontworpen verplaatsbare 
en gesloten wanden 2005. 
Foto: Erik Slothouber.

Figuur 6 
Computerlokaal met nieuw 
ontworpen schuifwanden 
2005.  
Foto: Erik Slothouber.

Figuur 7 
Trappenhuis 2005.  
Foto: Erik Slothouber

Figuur 8 
Nis in gang 1e verdieping 
met nieuw ontworpen pantry 
voor staf en directie, bij 
gesloten (gestukadoorde) 
deuren onzichtbaar 2008. 
Foto: Kim Zwarts



56

DE RENOVATIE VAN HET RAADHUIS VAN 
HENGELO

Sinds 2010 wordt er door een team van architecten, ingenieurs 
en ambtenaren gewerkt aan de realisatie van een nieuw be-
stuurlijk centrum voor Hengelo. Met dit centrum wil men een in 
versukkeling geraakt deel van de binnenstad nieuw leven in bla-
zen. Onderdeel van het project is de renovatie van het uit 1963 
stammende raadhuis van J.F. Berghoef. Dit rijksmonument is na 
ruim 50 jaar intensief gebruik en een serie grote en kleinere ver-
bouwingen hard toe aan een grondige opknapbeurt. Naast het 
raadhuis wordt een nieuw stadskantoor – door EGM Architecten 
- gerealiseerd om alle ambtelijke diensten weer een centrale plek 
in het centrum te bieden. Bij aanvang van het project heeft de 
gemeenteraad het ontwerpteam 2 belangrijke opdrachten mee-
gegeven: ontwerp een goed functionerend ensemble van ge-
bouwen dat recht doet aan de monumentale kwaliteiten van het 
monument én zorg dat het geheel na realisatie energieneutraal 
is. Beide opdrachten hebben een grote impact op het interieur 
van het gebouw.

Camiel Berns & HVE architectenFiguur 1 
Centrale hal.  

Foto: HVE Architecten.



TRADITIONEEL VERSUS MODERN
Al bij de oplevering werd dit meesterwerk van Berghoef door sommigen ver-
guisd.1 Critici noemden het een anachronisme en verweten Berghoef dat hij een 
statussymbool had ontworpen waarin bestuurders hoog gezeteld waren en de 
burger niet thuis hoorde.2 Gelukkig hebben de Hengeloërs zich weinig van deze 
kritiek op hun “huis van Hengelo” aangetrokken en het gebouw in hun hart 
gesloten. 
Het ontwerp is heel rationeel opgezet maar het zit ook vol symboliek en verwij-
zingen naar de bouwtradities uit de streek. Het prefab-betonnen skelet is vrijwel 
overal verborgen achter een façade van baksteen, natuursteen en hout. Cen-
traal in het gebouw ligt een “overdekte binnenplaats die als hal alle ruimten 
verbindt”.3 Het is de plek waar burgers, ambtenaren en politici elkaar kunnen 
ontmoeten. Uit alle publicaties van de architect blijkt dat dit een zeer belangrijk 
uitgangspunt voor zijn ontwerp was. Rondom de hal ligt een U-vormig volume 
met daarin de kantoorfuncties. Aan de zijde van het Burgemeester Jansenplein 
ligt, iets verheven boven de rest, het hoofdvolume met de meest representatieve 
functies. Het prachtige en royale maar tegelijkertijd ook sobere interieur is nog 
grotendeels intact maar op plaatsen wel aangetast. 

DE VERBINDING
Na veel studie is het nieuwe stadskantoor als vrijstaand gebouw naast het raad-
huis ontworpen. Niet uit angst om het monument fysiek aan te raken maar om 
recht te doen aan de nadrukkelijke keuze van Berghoef om het raadhuis als 
vrijstaande “rots in de branding van het verkeer” te plaatsen.4 

1 Colenbrander 1998.

2 Vercruysse 1967, 249.

3 Diverse auteurs, 1963.

4 Steenhuis Meurs, 2011, 16.

Figuur 2 
Oorspronkelijke plattegrond. 
Bron: Archief Gemeente 
Hengelo. 
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Al bij aanvang van het vernieuwingsproces had de politiek besloten dat de ba-
lies voor de dienstverlening aan de burger ondergebracht moesten worden rond 
een publieksplein op de begane grond van het nieuwe stadskantoor. Voor het 
ontwerpteam was dit een randvoorwaarde voor het ontwerp. Hiermee werd een 
belangrijke pijler onder het oorspronkelijke idee van de oude hal als centrale 
ontmoetingsplek voor burger, politiek en ambtenarij weggehaald. Om dat te 
herstellen is een aantal ingrepen in de ruimten rondom de hal gedaan. De be-
langrijkste is een architectonische route die het nieuwe publieksplein verbindt 
met de oude hal. Deze route loopt vanuit de kantoren in de nieuwbouw, via het 
publieksplein, over een royale “passerelle” naar een nieuw trappenhuis in de 
voormalige kantoorruimten naast de hal van het stadhuis. Vanuit de hal zijn alle 
vergaderruimten en het bedrijfsrestaurant bereikbaar. Daarmee verbind de route 
niet alleen ruimten maar vooral ook mensen en functies waardoor de door Berg-
hoef nagestreefde levendigheid en ontmoetingsfunctie van de hal niet verloren 
gaan. Het nieuwe trappenhuis is door de vormentaal, die aansluit bij die van 
het nieuwe stadskantoor, duidelijk herkenbaar als interventie in het gebouw. In 
de keuze voor de nieuwe materialen is aansluiting gezocht bij het stadhuis. De 
kozijnen en de trapleuning zijn van blank hout, de vloer en trap zijn bekleed met 
natuursteen en de wanden zijn afgewerkt met schoon metselwerk en cementspuit-
werk. Hiermee sluiten de ingrepen op een terughoudende manier aan bij het 
gebouw van Berghoef zonder te historiseren. Een contrastbenadering zou de 
mooie balans in het ontwerp te veel verstoren.

EIGENTIJDS COMFORT IN EEN MONUMENTAAL GEBOUW
In zijn ontwerp streefde Berghoef naar een zeer hoog comfortniveau. In de ge-
vels met spouwmuren ontwierp hij blanke aluminium kozijnen met dubbel glas. 
Alle ruimten hadden centrale verwarming en de belangrijkste publieke ruimten 
zoals de centrale hal en de raadszaal hadden airconditioning. De plafonds met 
uitneembare houten latjes en de vele reliëfs in de muren droegen bij aan het 
akoestisch comfort. Door de twee tegenover elkaar gelegen liften waren alle 
verdiepingen makkelijk toegankelijk. In al deze opzichten stond er in 1963 dus 
een zeer modern kantoorgebouw. Het was echter zeker geen Modernistisch ge-
bouw. De installaties waren goed in het ontwerp ingepast zodat ze nauwelijks 
opvielen. Zo zijn de uitblaasopeningen van de airconditioning in de raadzaal 
geïntegreerd in de natuurstenen reliëfs met allegorische afbeeldingen. In de Bur-

Figuur 3 
Burgerzaal.  

Foto: HVE Architecten.

Figuur 4 
Gevel. 

Foto: HVE Architecten.
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Figuur 5 
Interieur burgerzaal 
Bron: Stadhuis Hengelo, 
1963, p. 38.
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gerzaal zaten ze verstopt achter de houten balusters in het houten vakwerk dat 
het siermetselwerk omkaderde. Helaas heeft dit zorgvuldig ontworpen Gesamt-
kunstwerk de tijd niet geheel ongeschonden doorstaan. In de loop der tijd zijn de 
kozijnen vervangen en zijn kabels en leidingen voor nieuwe data- en elektrische 
installaties toegevoegd. Vrijwel zonder uitzondering deden deze toevoegingen 
afbreuk aan de monumentale kwaliteiten van het gebouw. 
Bij het ontwerp voor de renovatie is gezocht naar manieren om de later toege-
voegde en alle nieuwe installaties weer op een zeer terughoudende manier te in-
tegreren in het gebouw. Soms ging dat heel gemakkelijk omdat de nieuwe voor-
zieningen vrijwel naadloos in het ontwerp van Berghoef pasten. In het plafond 
waren uitneembare stroken voor de oorspronkelijke TL verlichting opgenomen 
die met minimale aanpassing geschikt waren voor de plaatsing van de nieuwe 
LED lijnverlichting. De inpassing van de grote kanalen voor ventilatie was wel 
een grote uitdaging. Om de duurzaamheidsambities van de gemeente te kunnen 
realiseren met verbetering van het comfort, is gekozen voor het toepassen van 
lage-temperatuur-verwarming (LTV) aangevuld met een nieuw ventilatiesysteem. 
Voor de verwarming konden de radiatoren hergebruikt worden maar de be-
staande ventilatiekanalen waren veel te krap bemeten voor de benodigde lucht-
hoeveelheden. Om de kanalen geen afbreuk te laten doen aan het ontwerp is in 
de kamers rondom de wanden van de centrale hal een zone met voorzetwanden 
ontworpen. Hierin is ruimte voor de nieuwe kanalen en data-installaties. In deze 
wand zijn ter plaatse van de kamerdeuren strakke houten nissen ontworpen die 
verwantschap vertonen met de nissen rondom de deuren in de kamers voor het 
College van Burgemeester en Wethouders, waar een dergelijke wand - maar 
met andere maatvoering - al aanwezig was. Het ontwerpteam heeft bij de inpas-
sing van de installaties bewust niet gekozen voor een contrastbenadering of het 
expliciet zichtbaar maken van de aanpassingen. De verschillen met het origineel 
zijn klein zodat de “kenner” het als nieuw herkent terwijl de gewone bezoeker 
het gevoel krijgt dat er niets veranderd is. Deze benadering doet in onze ogen 
het meeste recht aan het oorspronkelijke ontwerp van Berghoef.

Figuur 6 
Nieuw trappenhuis. 

Foto: HVE Architecten.
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Figuur 7 
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VAN RADIO NEDERLAND 
WERELDOMROEP TOT HUISVESTING VAN 
AVROTROS

Het gebouw van de Wereldomroep is in 2013 verbouwd tot het 
nieuwe kantoor voor de gefuseerde omroep AvroTros. Bij de 
ingrijpende verbouwing zijn veel elementen, die in de loop der 
tijd waren toegevoegd aan het in oorsprong heldere ontwerp, 
verwijderd. Het gebouw heeft daarmee weer een sfeer van licht-
heid, die kenmerkend is voor de optimistische stemming van de 
wederopbouwperiode.

Edwin van der Voort

GESCHIEDENIS
De Wereldomroep was in de jaren ’50 van de vorige eeuw de stem van Neder-
land voor landgenoten in het verre buitenland. De organisatie groeide uit zijn 
jas en de toenmalige directeur vroeg of zijn broer een uitbreiding kon ontwerpen 
aan de villa waar de organisatie gehuisvest was. Deze villa stond aan de ’s-
Gravelandseweg vlak bij het centrum van Hilversum.
De broer was architect Jo van den Broek die op dat moment een lichte, moderne  
en strakke uitbreiding voor de geest stond. De ruimte op de locatie was echter 
te beperkt en al snel werd een plek gevonden op de velden ten noorden van 
Hilversum, de plek waar vele jaren later het Mediapark zou verrijzen. Na een 
lange periode van politieke discussie verrees het pand op de grens van Bussum 
en Hilversum.Figuur 1 

Oude situatie, vlak na 
oplevering.  

Fotograaf onbekend.
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ONTWERP
Het ontwerp dat Van den Broek en Bakema voor ogen stond was een gebouw 
dat licht en ruimtelijk was. De natuur moest diep in het gebouw beleefbaar zijn. 
Dit heeft geleid tot een transparante begane grondlaag met dichte blokken die in 
glazen gevels geschoven zijn. In de dichte blokken zijn onder ander de studio’s 
en de receptie ondergebracht.
De structuur van het gebouw heeft de vorm van een vliegtuig en staat midden op 
een groen terrein. De hoofdraagconstructie is gemaakt van in het werk gestort 
beton en bestaat uit een centrale, dubbele rij kolommen met daarop vleugel-
vormige vloeren. Door deze constructie was het mogelijk om zonder kolommen 
in de gevel te werken. Doordat de vloeren taps toelopen naar de buitengevel 
ontstond een zo groot mogelijk glasoppervlak. De lift is een verticale dichte doos 
die geheel los is gehouden van de hoofdvormen. De ontwerpprincipes die uitge-
vonden zijn bij dit gebouw zijn later veelvuldig toegepast in andere gebouwen 
van Van den Broek en Bakema.

UITWERKING INTERIEUR
Het gebouw is zo bedacht dat binnen en buiten zo veel mogelijk met elkaar 
verbonden zijn. De dichte gebouwdelen die door de glazen gevels heen steken 
hebben binnen en buiten dezelfde materialisering, soms in beton en soms in mo-
zaiekwerk. De rijen betonkolommen lopen door naar buiten en zijn ook geheel 
van mozaiekwerk voorzien. Door de toepassing van glazen vlakken op de grens 
van de gebouwdelen naar de centrale hal krijgt het hele gebouw een luchtig ka-
rakter en zijn de architectonische principes duidelijk zichtbaar. De natuurstenen 
vloer met grijsgroene leisteen loopt van buiten naar binnen en ook de vloeren 
op de verdiepingen lijken zo naar buiten te steken door de glazen gevels. De 
kantoorverdiepingen waren zeer transparant met ramen aan alle kanten.
Door de vormgeving met dubbele kolommenrijen ontstond een sterke gangstruc-
tuur die zeer dominant was. Deze gangstructuur is oorspronkelijk afgemaakt met 
kasten die omlijst waren met glas. Daarachter zaten de kantoren. Niet alleen het 
interieur is op deze manier in zijn geheel vormgegeven door de architect, maar 
ook de landschappelijke tuin is integraal mee ontworpen.

Figuur 2 
Gangenstructuur voor 
verbouwing.
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VERBOUWING
De verbouwing die in 2013 werd uitgevoerd is in zeer korte tijd bedacht, ont-
worpen en uitgevoerd. De Wereldomroep verliet in het tweede kwartaal van 
2013 het pand en verhuisde naar een ander pand op het terrein. De AVRO en 
de TROS waren door de bezuinigingen bij de publieke omroep bezig met een 
fusietraject. Zij waren daarbij van mening dat een fusie slechts kon slagen als de 
nieuwe organisatie per 1 januari 2014 (de fusiedatum) een nieuw gebouw kon 
betrekken. Op 31 december 2012 besloten de AVRO en de TROS dat het pand 
van de Wereldomroep aan alle functionele eisen kon voldoen. In relatief korte 
tijd werd daarna het ontwerp gemaakt en werd een Europese aanbesteding 
doorlopen.
Het ontwerp van Claessens Erdmann heeft ervoor gezorgd dat de oorspronkelij-
ke structuur van het gebouw weer hersteld is en duidelijk zichtbaar is geworden. 
Door het verwijderen van de vele betimmeringen zijn de dichte gebouwdelen 
weer duidelijk “ingeschoven” in de glazen gevel. Door het verwijderen van de 
verlaagde plafonds zijn de betonnen vloeren weer zichtbaar geworden. Door 
het verwijderen van de vele betimmeringen zijn zelfs de oorspronkelijke mo-
zaiektegels teruggevonden.
Een van de grootste uitdagingen was om het gebouw een binnenklimaat te ge-
ven dat weer van deze tijd is. Dit is gebeurd door te werken met een systeem 
van koelplafonds. Dit zijn dunne platen waar verlichting, koeling, verwarming 
en luchtbehandeling in zijn geïntegreerd. Deze moderne, hedendaagse, toevoe-
ging zorgt voor een versterking van de Moderne oorsprong. Omdat het gebouw 
als kantoor met studio’s was gebouwd kon ook de oorspronkelijke functie gro-
tendeels in ere worden gehouden. Om de transparantie op de begane grond te 
vergroten is het bedrijfsrestaurant, dat eerst op de verdieping lag, naar beneden 
gebracht. Hierdoor is vanaf de entree een lichte, openbare ruimte ontstaan die 
de ruimtelijkheid van het ontwerp bekrachtigd.

INTERIEURELEMENTEN
Door het respecteren van de oorspronkelijke vormen en materialen is er voor 
de AvroTros een functioneel gebouw ontstaan met een prettige vintage sfeer. 
De lichtheid en transparantie zijn in het gebouw teruggekeerd en op diverse 
plaatsen verbeterd. 

Figuur 3 
Onder de betimmeringen 
komt het oorspronkelijke 

mozaiek tevoorschijn.  
Foto: Claessens Erdmann.

Figuur 4 
Restaurant.  

Foto: Claessens Erdmann.
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Helaas zijn veel authentieke invullingen gedurende de afgelopen vijftig jaar ver-
loren gegaan. De oorspronkelijk bedoelde sfeer is echter weer teruggekomen in 
het nieuwe ontwerp. Een goed voorbeeld hiervan is het terugplaatsen van de 
kasten die vroeger dominant in de gangen aanwezig waren. Op vergelijkbare 
manier bakenen deze kasten nu de verschillende werkplekken af.

Edwin van der Voort is architect en partner van Kastanje te Hilversum. Kastanje is een 
landelijk opererende projectontwikkelaar die zich bezig houdt met het ontwikkelen van 
bijzondere, kwalitatieve projecten. Kastanje heeft namens de Wereldomroep de rol van 
opdrachtgever vervuld voor de verbouwing van het Wereldomroepgebouw voor de 
AVROTROS.

Figuur 5 
Gangenstructuur na 
verbouwing.  
Foto: Claessens Erdmann.

Figuur 6 
Impressie van kantoor. 
Foto: Claessens Erdmann.
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DIE HISTORISCHE FARBPALETTE ALS 
GESTALTUNGSWERKZEUG

Farbbefunde in historischen Innenräumen sind in der Regel lü-
ckenhaft. Einzelne Farbanstriche oder Oberflächenmaterialien 
sind bei kleineren Umbauten und Renovationen oft unwiderruflich 
verloren gegangen und Befunde sind nicht immer einfach zu 
interpretieren. Aktuelle Bedürfnisse und Bauauflagen verlangen 
zudem vielfach nach zeitgenössischen Interventionen. So gilt es 
meist nicht nur Lücken in der historischen Farbigkeit zu schlies-
sen, sondern auch Farbentscheide für neue Baueingriffe zu fäl-
len. Damit beide Schritte sowohl historisch als auch konzeptionell 
gut verankert sind, ist eine sorgfältige und umfassende Analyse 
und Darstellung der ursprünglichen Farbpalette und Farbstrategie 
hilfreich. Eine Methode hierfür wurde vom Haus der Farbe bei 
der Renovation eines Schulhauses aus den 1950er Jahren in Rie-
hen bei Basel entwickelt und in Zusammenarbeit mit MET Archi-
tects erfolgreich angewendet.

Lino Sibillano & Stefanie Wettstein

DAS FARBINVENTAR –  
DAS CHARAKTERISTISCHE KOLORIT SICHTBAR MACHEN
Die Innenräume des Hebelschulhauses (Rasser & Vadi, 1952-53) zeichnen sich 
durch einen sorgfältigen und differenzierten Umgang mit Farben, Materialien 
und Oberflächen aus. Obwohl die meisten gestrichenen Oberflächen im Laufe 

Abbildung 1 
Korridor nach der 

Renovation.  
Bild: MET Architects.
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der Zeit überfasst wurden, konnte das historische Kolorit im Rahmen einer Far-
buntersuchung weitgehend erfasst werden. Dazu wurden die vorgefundenen und 
freigelegten Farben mit historischen und zeitgenössischen Farbfächern abgenom-
men und mit entsprechenden Codes in einem Inventar erfasst. Im Atelier wurden 
dann alle Farben nachgemischt und grossflächig auf Karton aufgestrichen. Aus 
dem so entstandenen Material wurden Farbfächer und Farbkarten hergestellt, die 
das historische Kolorit des Schulhauses erst richtig sichtbar machten. So zeigen 
zwei verschiedene Fächer jeweils die Palette der Anstrichfarben und diejenige 
der Materialfarben. Die Farben wurden zudem auf Plänen verortet.

DAS FARBKONZEPT –  
FARBSTRATEGIEN ERUIEREN UND LÜCKEN SCHLIESSEN
Auf der Basis des Farbinventars konnte in einem zweiten Schritt das Farbkon-
zept der 50er Jahre analysiert und beschrieben werden, was half, Lücken in 
der vorgefundenen Farbpalette zu schliessen. Das ursprüngliche Farbkonzept im 
Hebelschulhaus basiert auf einer ausgewogenen Kombination von Materialfar-
ben und gestrichenen Oberflächen. Eher warme und reich nuancierte Grau- und 
Beigetöne bilden das Grundkolorit an Wänden und Decken. Sämtliche Grautöne 
haben einen relativ hohen Buntanteil und tendieren oft ins Rötliche oder Grünli-
che. Ausserdem variieren sie von Dunkel bis Mittelhell. Die Beige- und Weisstöne 
sind ebenfalls stets mit Bunttönen gebrochen. Diese grau-beige Grundfarbigkeit 
wird mit kräftigen Farben kombiniert, die sich im gesamten Farbkreis verteilen: 
vom Rotbraun der Bodenbeläge und der Backsteinwände, zum Blau, Grün und 
Gelb der Türen und dem hellen rotbraunen Terrakottaton der Sonnenstoren und 
Vorhänge. Dieser Farbton ist an der Innenseite der Türen im Untergeschoss eben-
falls vorhanden. Gelb und Grün tauchen jeweils als Blickfang an den Wänden 
am Ende der Korridore wieder auf. Diese Buntfarben sind jedoch allesamt leicht 
vergraut. Buntfarben findet man auch an den Wänden der Schulzimmer, wobei 
hier die Farben weniger satt und stark aufgehellt sind.
Das Konzept hat ausserdem einen zeichnerischen Charakter. Kanten, Bänder, 
Türzargen, Handläufe und andere Einfassungen sind jeweils in einem starken 
Kontrast zum gedämpften Grundkolorit der Wände abgesetzt, so dass sich im-
mer wieder Linien ergeben, welche die Architektur nachzeichnen oder auch zu-
sätzlich gliedern. Diese Wirkung wird unterstützt durch den allgemein starken 
Helldunkelkontrast in der Farbgebung.
Die Farbpalette zeigt somit ein typisches Kolorit der 50er Jahre. Sie ist in sich 
variantenreich und ähnliche Nuancen finden sich jeweils auch in unterschiedli-
chen Materialen. Das nicht weniger variantenreiche Materialkonzept ist integra-
ler Bestandteil des Farbkonzepts und folgt ebenso einer einsichtigen Strategie. 

Abbildung 2 
Schulzimmer nach der 
Renovation. 
Bild: MET Architects.
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Abbildung 3 
Farbfächer mit 

historischen Material-bzw. 
Anstrichfarben.  

Bild: Haus der Farbe.

Abbildung 4 
Plan des Erdgeschosses mit 
Farbmustern nach Befund. 

Bild: Haus der Farbe.



69

Die Wände sind mit Stramin belegt und, wie auch das Holzwerk, mit Ölfar-
be gestrichen. Die Decken hingegen haben einen Anstrich in Leimfarbe. Dazu 
kommen als materialsichtige Oberflächen Eschenholz für Möbel und Türrahmen, 
Kunststein bei Treppen und Fensterbänken, durchgefärbtes Leinengewebe mit zu-
sätzlicher Lackierung auf den Türblättern und Linoleum in hellem oder dunklem 
Grau, mit stark farbigen Einsprengseln in Ocker oder Rosa in den Schulzimmern. 
Einen ganz wichtigen Baustein im Gesamtfarbkonzept bildet der Klinker, der 
sowohl am Boden in den Korridoren, als auch an Wänden vorkommt und von 
rotbraun bis hin zu ockerfarben ist. Aus diesem reichen Materialklang ergibt sich 
neben einem lebendigen Farbklang auch ein vielfältiges und raffiniertes Spiel 
von glänzenden und matten, von rauen und feinen Oberflächen.

DIE RENOVATION – FARBENTSCHEIDE FÄLLEN
Bei der Renovation des Schulhauses dienten nun das Farbinventar und das ur-
sprüngliche Farbkonzept als Ausgangslage für alle zu treffenden Farbentscheide. 
Ein Umbau, sofern er nicht in musealer Absicht erfolgt, verlangt in der Regel 
Anpassungen an Auflagen und Bedürfnisse der Jetztzeit. Sie reichen vom Einbau 
neuer Brandschutztüren und Massnahmen zur Erdbebensicherung bis hin zur 
Umnutzung von Räumen. Die historische Farbpalette und die Kenntnis der dama-
ligen Strategie legte beim Hebelschulhaus eine solide und sowohl konzeptionell 
als auch visuell nachvollziehbare Grundlage, um neue Entscheide im Sinne des 
historischen Kontexts zu fällen.
Als Beispiel seien die Farbentscheide in den Schulzimmern erläutert. In den 
50er Jahren war hier teilweise ein dunkelgrauer Linoleum mit rosafarbenen Ein-
sprengseln verlegt, der heute jedoch nicht mehr produziert wird. Zudem wird 
neu anstelle einer dunklen Wandtafel eine helle Projektionsfläche installiert. Die 
Frontwand wurde deshalb heller gewünscht als im ursprünglichen Konzept. So 
wurde entschieden, das im Linoleum fehlende Rosa dort anzubringen, wodurch 
das ursprüngliche Farbklima erhalten werden konnte, obwohl keine reine Rekon-
struktion stattfand.
Das Ziel der vorgestellten Methode ist also weniger die Rekonstruktion eines 
ursprünglichen Zustands, sondern eher die rekonstruierende Neugestaltung im 
historischen Sinne. Dies setzt eine intensive Auseinandersetzung mit der bauzeit-
lichen Farbpalette und Farbstrategie voraus, die sowohl in eine konzeptionelle 
Beschreibung als auch in eine visuelle Darstellung und Bemusterung mündet. Das 
Ergebnis ist im Falle des Hebelschulhauses ein ‚aktualisiertes Denkmal‘, das den 
Charakter und Charme der 50er Jahre bewahrt hat und dennoch in der Jetztzeit 
verankert ist.

Farbgrundlagen
Haus der Farbe, Zürich 
Projektleitung: Eva Leuba (Leiterin Projektwerkstatt) 
Mitarbeit: Matteo Laffranchi (Restaurator, Leiter Materialwerkstatt), Lino Sibilla-
no und Stefanie Wettstein (Kunsthistoriker, Co-Leitung Haus der Farbe), Fran-
cesca Zito (Farbgestalterin, Praktikantin)

Gesamtsanierung
MET Architects, Basel, Thomas Thalhofer, 2010-2013

Lino Sibillano und Stefanie Wettstein sind beide Kunsthistoriker und leiten gemeinsam 
das Haus der Farbe, Schule für Handwerk und Gestaltung in Zürich. Das Haus der 
Farbe umfasst eine Schule, die Ausbildungen in Farbgestaltung und in Gestaltung im 
Handwerk anbietet sowie eine Gestaltungs-, eine Material-, eine Vermittlungs- und eine 
Forschungswerkstatt. www.hausderfarbe.ch
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PLAAT VOOR ONS HOOFD?

De toenemende belangstelling voor behoud van twintigste-eeuw-
se architectuur leidt tot discussie over de waarde van het recente 
verleden, met name ten aanzien van materialen die nu het einde 
van hun levensduur bereiken. Of het nu gaat om materialen die 
vervangen worden of materialen die wegens schade hersteld 
moeten worden, erfgoedspecialisten zijn het er zonder meer over 
eens dat er dringend (behouds)maatregelen nodig zijn.

Janneke van Golen

Vanaf ongeveer 1850 zijn er veel nieuwe bouwproducten op de markt gekomen. 
Deze nieuwe producten werden grotendeels vervaardigd uit bekende en tradi-
tionele materialen als gietijzer, stuc of terracotta. Vanaf ongeveer 1920 komen 
er echter steeds meer producten op de markt die vervaardigd zijn uit niet-traditi-
onele materialen zoals kunststof, of uit bewerking of verwerking van traditionele 
materialen op een niet traditionele wijze, zoals zachtboard of glaswol.1 Eén 
van deze moderne bouwmaterialen is de groep der plaatmaterialen. Vanaf het 
begin van de twintigste eeuw zijn er talloze soorten plaatmaterialen op de Ne-
derlandse markt gebracht. Bijna alle plaatmaterialen zijn terug te voeren op een 
klein aantal basisingredienten en combinaties daarvan, zoals hout, houtvezel, 
stro, riet, gips, vezelcement en asbest. Halverwege de twintigste eeuw komen 
daar ook de niet-traditionele materialen als aluminium en kunststof bij.
Plaatmateriaal werd gebruikt als bouwplaat voor scheidingswanden of plafonds 
en als bekledingsplaat voor afwerking van meubels of interieur. Het merendeel 
van het plaatmateriaal kwam uit het buitenland, zoals Masonite, Celotex, Up-
son- en Beaver board. Maar ook in Nederland werden verschillende bouw- en 
bekledingsplaten gefabriceerd, waaronder Durisol-Mevriet (Leiderdorp 1949), 
Oosterhoutse-Bouwplaten (Oosterhout 1928), Nové/Nivolite (Hoogezand 

1  Hermans, Taco, Moderne bouwmaterialen en constructies, interne RCE memo 2012.

Figuur 1 
Canadese advertentie voor 

Beaver Board.  
Bron: http://www.

vancouverarchives.ca/.

Figuur 2 
Nederlandse advertentie 
voor Beaver Wall Board. 
Bron: Wendingen 1925 

(7), nr. 10, p. 25.
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1955), Kratex (Appingedam jaren ’30) en het internationaal bekende Trespa. 
De Trespa Volkern plaat, een kunststoflaminaat, bestaande uit een kern van met 
fenolhars doordrenkt papier met aan de buitenzijde een met melaminehars door-
drenkt decorpapier, was een sterk homogeen materiaal van 12 mm dik. De 
platen werden in eerste instantie gebruikt voor bureaus, totdat het in 1969 ook 
een buitentoepassing kreeg. Het was zo succesvol dat het plaatmateriaal vanaf 
dat moment steeds vaker in het exterieur werd toegepast.2 

ZACHTBOARD
De eerste toepassing van plaatmaterialen vinden we echter terug in het inte rieur. 
Men was vooral geinteresseerd in de akoestische, isolerende en brandweren-
de toepassing van plaatmaterialen. Een voorbeeld hiervan is zachtboard, een 
plaat geperst uit een brij van water en gemalen houtvezels. Zachtboard werd 
doorgaans gebruikt voor achterzijdes van meubelen, voor prikborden en voor 
verpakkingen. Voor plafonds en scheidingswanden bleek zachtboard ook een 
bruikbaar materiaal. Geluidsdempend en warmteisolerend, maar wel vochtge-
voelig en brandbaar. Gerrit Rietveld verwerkte het materiaal in de plafonds van 
zijn vakantiehuisjes. Bij restauratie-werkzaamheden werd het plafond vervangen 
door een zachtboard van betere kwaliteit. Voor de vervanging van de speciale 
gegroefde variant in het plafond van De Zonnehof in Amersfoort werd dit type 
zachtboard zelfs speciaal hiervoor nagemaakt. Dit zijn echter uitzonderingen, 
want menig zachtboardplafond wordt tegenwoordig zonder hierbij stil te staan 
vervangen door gipsplaten.
In het geval van zachtboard is dit niet onlogisch. Als het materiaal nat wordt, is 
het onherstelbaar. Bovendien is het brandgevaarlijk en wordt het om die reden 
niet meer toegepast in plafonds. Toch blijkt in de praktijk dat veel andere plaat-
materialen minder grove gebreken vertonen. Voor een optimaal functioneren is 
echter zorgvuldige omgang en regelmatige schoonmaak essentieel. Indien er 
toch schade optreedt, kent elk materiaal zijn eigen specifieke reparatietechnie-
ken. Als blijkt dat de schade te groot is om te herstellen, kan het (gedeeltelijk) ver-
vangen van het plaatmateriaal worden overwogen. Hierbij ligt het voor de hand 
dat het vervangende product de originele plaat zo dicht mogelijk benadert in zo-
wel samenstelling als afwerking. Dit kan echter op problemen stuiten, aangezien 

2  Trespa International B.V., Trespa Jubileumboek, Weert 2010, p.23 

Figuur 3 
Celotex frabriek in 
Marrero (Louisiana). 
Op de voorgrond de 
suikerrietvezels die 
als grondstof voor het 
plaatmateriaal dienden. 
Bron: Tulane University’s 
Southeastern Architectural 
Archive (http://
southeasternarchitecture.
blogspot.nl/2013/02/
from-louisiana-to-minnesota.
html).

Figuur 4 
Celotext board in het 
interieur.  
Bron: Tulane University’s 
Southeastern Architectural 
Archive (http://
southeasternarchitecture.
blogspot.nl/2013/02/
from-louisiana-to-minnesota.
html).
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het onwaarschijnlijk is dat het product jarenlang ongewijzigd op de markt blijft. 
Fabrikanten zitten immers niet stil en blijven hun producten doorontwikkelen. Dit 
leidt ertoe dat het merendeel van de producten alweer verdwenen is zonder dat 
de exacte samenstelling valt te achterhalen. Dit plaatst de erfgoedspecialist voor 
een uitdaging. Want wat vereist het materiaal aan onderhoud, conservering of 
restauratietechniek? 

KENNIS VERGAREN EN KENNIS DELEN
Op dit moment is het daarom van groot belang om zoveel mogelijk kennis te 
vergaren. Niet alleen verdwijnen steeds meer materialen door sloop, vervanging 
of een productiestop, ook de kennis van deze materialen verdwijnt. De nu nog 
beschikbare informatie is veelal gefragmenteerd en moeilijk toegankelijk. Om 
die redenen is het zinvol deze te inventariseren, te documenteren en te digitali-
seren. Dit zou kunnen aan de hand van een referentiecollectie. Hierin zouden 
een voorbeeld van het materiaal én de nodige documentatie met referenties 
naar gebouwen waarin het materiaal is toegepast, kunnen worden verzameld. 
Naast het samenbrengen en toegankelijk maken van kennis en informatie zou 
de erfgoedwereld zich actief in moeten zetten om mensen te interesseren en 
bewust te maken van de problematiek met betrekking tot moderne bouwmateria-
len. Hopelijk leidt dit tot meer waardering voor het moderne materiële erfgoed. 
Die waardering kan op zijn beurt weer leiden tot een bewuste(re) omgang met 
moderne materialen.
Kern van deze discussie betreft de waarde die wij hechten aan het behoud van 
erfgoed uit het recente bouwverleden. In dat opzicht is er nog een wereld te 
winnen. Door massaproductie vervaardigde bouwmaterialen als plaatmateriaal 
hebben het stigma vergankelijk dan wel niet het behouden waard te zijn, terwijl 
deze materialen voor een groot deel het aanzien van onze dagelijkse woon- 
en werkomgeving bepalen. Steeds meer moderne bouwmaterialen verdwijnen, 
zonder enige vorm van documentatie. Om de essentie van deze materialen te 
begrijpen en deze te kunnen waarderen moeten wij niet enkel kijken naar de 

Figuur 5 
Voorbeelddetails voor de 

verwerking van vezelplaten 
in wanden.  

Bron: Jellema et al. (red), 
Bouwkunde Deel III, 1943, 

p. 73.
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gebreken die zij vertonen, maar ook naar de betekenis die zij hebben voor de 
moderne architectuur. 
Laten wij die ‘plaat’ voor ons hoofd weghalen!

Janneke van Golen is architectuurhistorica. In opdracht van de Rijksdienst voor het 
Cultureel Erfgoed deed zij in 2013 onderzoek naar moderne bouwmaterialen uit de 
periode 1920-1980. 

Figuur 6 
Ingestorte houten latten 
voor het bevestigen van 
wandbeplating. 
Foto: Harriën van Dijk.

Figuur 7 
Detail van figuur 6. 
Foto: Harriën van Dijk.

Figuur 8 
Zachtboard 
plafondbeplating. 
Foto: Bianca Eikhoudt.



het moderne interieur: 
hoe lang gaat het mee?

redactie: Wido Quist, Janneke Bierman e.a.

4312567890Nr

april 

2014Hoe kan aan veranderend gebruik van woon- en werkomgevingen 
tegemoet worden gekomen terwijl recht wordt gedaan aan de 
kwaliteiten van het Moderne interieur? Wat zijn eigenlijk de 
bijzondere kenmerken van het twintigste-eeuwse interieur en met 
name ook van het wederopbouwinterieur tot en met het begin van 
de jaren ‘70? Naast het architectuurhistorisch, bouwhistorisch 
en cultuurhistorisch beschrijven en waarderen, ligt de vraag bij 
Moderne interieurs ook nadrukkelijk bij interventie. Hoe gaan 
veranderende smaak, wijzigende comfort eisen, slijtage en de 
wens tot functionele aanpassingen samen met de waarden die het 
Moderne interieur heeft en de mogelijkheden die het biedt.

Met deze publicatie richt Stichting Docomomo Nederland zich op 
het spanningsveld tussen de minutieus ontworpen interieurs en de 
latere eisen en wensen die voelbaar zijn in het Moderne Erfgoed. 
Levert de vraag naar mogelijk behoud van Moderne interieurs een 
beperking op ten aanzien van renovatie en herbestemming, of biedt 
het wellicht kansen om, denkend over het interieur, te komen tot 
inventieve en integrale voorstellen voor de toekomst?

in
sid

e.m
o
.m

o
 - h

et m
o
d
ern

e in
terieu

r: h
o
e la

n
g
 g

a
a
t h

et m
ee? 


	Blank Page



